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 سهِ ايبٝع؟ أسنض

ٜتؿضقا َتؿل عًٝ٘  {ٚأسٌ اهلل ايبٝع ٚسضّ ايضبا  }ٖٚٛ دا٥ظ بايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاٱمجاع يكٛي٘ تعاىل   ٚسزٜح ايبٝعإ باـٝاص َا مل 

 

 مبا ٜٓعكز ايبٝع؟

أَا اهلظٍ ب٬ ققز ؿكٝكت٘ ؾ٬ ٜٓعكز ب٘ يعزّ ايضم٢ ٚنشا ايتًذ١٦ ؿزٜح ٚإمنا يهٌ اَض٤٣ َا ٣ْٛ   ٫ ٖظ٫ٜٚٓعكز -

ؾٝكٍٛ ايبا٥ع بعتو أٚ ًَهتو ٚمٛ سيو ثِ ٜكٍٛ املؾذلٟ ابتعت أٚ قبًت أٚ اؽذلٜت  اٱهاب ٚايكبٍٛع٢ً ايبٝع ٚايؾضا٤ ٖٚٛ  بايكٍٛ ايزاٍ-

ٚمٖٛا  

عطٝ٘ َا ٜضمٝ٘ ٭ٕ ايؾضع ٚصر بايبٝع ٚعًل عًٝ٘ أسهاَا ٚمل ٜبني نٝؿٝت٘ ؾٝذب ايضدٛع ؾٝ٘ إىل ايعضف ٚاملغًُٕٛ يف نأعطين خبظا يف ٚباملعاطا٠-

ْا عاّ ا أعٛاقِٗ ٚبٝاعاتِٗ ع٢ً سيو ٚمل ٜٓكٌ عٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ٚ عٔ أفشاب٘ اعتعُاٍ اٱهاب ٚايكبٍٛ ٚيٛ اؽذلط سيو يبٝٓ٘ بٝا

 ٚايقزق١ ؾإْ٘ مل ٜٓكٌ عٓ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ٫ٚ عٔ أفشاب٘ إعتعُاٍ سيو ؾٝٗا قاي٘ يف ايؾضح  ٚنشيو يف اهلب١ ٚاهلز١ٜ

 

 أسنض ؽضٚط ايبٝع؟

 ٚؽضٚط٘ عبع١

صٚاٙ ابٔ سبإ  ......" إمنا ايبٝع عٔ تضاض "ٚسزٜح  {تهٕٛ ػاص٠ عٔ تضاض َٓهِ إ٫ إٔ  }يكٛي٘ تعاىل  ايضم٢ أسزٖا 

ؾإٕ أنضٖ٘ ع٢ً بٝع َاي٘ يٛؾا٤ رٜٓ٘ فح ٭ْ٘ محٌ عًٝ٘ عل   ؾ٬ ٜقح بٝع املهضٙ بػرل سل

 ناٱقضاص ٜعين إٔ ٜهٕٛ ايعاقز دا٥ظ ايتقضف ٭ْ٘ ٜعتدل ي٘ ايضم٢ ؾاعتدل ؾٝ٘ ايضؽز  ايضؽز ايجاْٞ

ٜأسٕ ٚيُٝٗا ؾٝقح يكٛي٘ تعاىل ؾ٬ ٜقح بٝع املُٝظ ٚايغؿٞ- ٜتشكل بتؿٜٛض  {ٚابتًٛا ايٝتا٢َ  }٠ َا مل  َعٓاٙ اختدلِٖٚ يتعًُٛا صؽزِٖ ٚإمنا 

ايبٝع ٚايؾضا٤ إيِٝٗ ٜٚٓؿش تقضؾِٗ يف ايٝغرل ب٬ إسٕ ٭ٕ أبا ايزصرا٤ اؽذل٣ َٔ فيب عقؿٛصا ؾأصعً٘ سنضٙ ابٔ أبٞ َٛع٢ ٚغرلٙ  

ٚأسٌ اهلل  }َٓؿع١ َباس١ يػرل مضٚص٠ ناملأنٍٛ ٚاملؾضٚب ٚاملًبٛؼ ٚاملضنٛب ٚايعكاص ٚايعبٝز ٚاٱَا٤ يكٛي٘ تعاىل  ٖٚٛ َاؾٝ٘ ايجايح نٕٛ املبٝع َا٫

  {ايبٝع 

ٚقز اؽذل٣ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ َٔ دابض بعرلا َٚٔ أعضابٞ ؾضعا ٚٚنٌ عض٠ٚ يف ؽضا٤ ؽا٠ ٚباع َزبضا ٚسًغا ٚقزسا ٚأقض أفشاب٘ ع٢ً -

إ ٚؽضا٥ٗا  بٝع ٖشٙ ا٭عٞ

أٚ َأسْٚا ي٘ ؾٝ٘ ٚقت ايعكز َٔ َايه٘ أٚ ايؾاصع نايٛنٌٝ ٚٚيٞ ايقػرل ْٚاظض ايٛقـ ٚمٛٙ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘  املبٝع ًَها يًبا٥عإٔ ٜهٕٛ  ايضابع

عًِ ؿهِٝ بٔ سظاّ ٫ تبع َا يٝػ عٓزى صٚاٙ اـُغ١ قاٍ يف ايؾضح ٫ٚ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا  

أدٝظ بعز ٭ْ٘ غرل َايو ٫ٚ َأسٕٚ ي٘ ساٍ ايعكز ٖٚٛ َشٖب ايؾاؾعٞ ٚابٔ املشْض ٚعٓ٘ ٜقح َع اٱداط٠ ٖٚٛ قٍٛ ؾ٬ ٜقح بٝع ايؿنٛيٞ ٚيٛ 

َايو ٚإعشام ٚأبٞ سٓٝؿ١ ٚإٕ باع عًع١ ٚفاسبٗا عانت ؾشهُ٘ سهِ َا يٛ باعٗا بػرل إسْ٘ يف قٍٛ ا٭نجضٜٔ قاي٘ يف ايؾضح  

م ٚايؾاصر ٚيٛ يكارص ع٢ً ؼقًُٝٗا ؿزٜح أبٞ ععٝز إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ٢ْٗ عٔ ؽضا٤ ايكزص٠ ع٢ً تغًُٝ٘ ؾ٬ ٜقح بٝع اٯب اـاَػ

تضرر بني أَضٜٔ  ايعبز ٖٚٛ آبل صٚاٙ أمحز ٚملغًِ عٔ أبٞ ٖضٜض٠ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ بٝع ايػضص ٚؾغضٙ ايكامٞ ٚمجاعت٘ مبا

 يٝػ أسزُٖا أظٗض 

مثٔ ٭ٕ دٗايتُٗا غضص ؾٝؾًُ٘ ايٓٗٞ عٔ بٝع ايػضص َٚعضؾت٘  َعضؾ١ ايجُٔ ٚامل ايغارؼ

إَا بايٛفـ مبا ٜهؿٞ يف ايغًِ ؾُٝا هٛط ايغًِ ؾٝ٘ خاف١ ؾٝقح ايبٝع ب٘ ثِ إٕ ٚدزٙ َتػرلا ؾً٘ ايؿغذ قاي٘ يف ايؾضح  

ٜتػرل ؾٝ٘ املبٝع عار٠ ؿقٍٛ ايعًِ باملبٝع بتًو املؿ اٖز٠  أٚ املؾاٖز٠ ساٍ ايعكز أٚ قبً٘ بٝغض ٫ 

إٔ ٜهٕٛ َٓذظا ٫ َعًكا نبعتو إسا دا٤ صأؼ ايؾٗض أٚ إٕ صمٞ طٜز ٭ْ٘ غضص ٚ٭ْ٘ عكز َعاٚم١ ؾًِ هظ تعًٝك٘ ع٢ً ؽضط َغتكبٌ  ايغابع

نايٓهاح قاي٘ يف ايهايف  

 ٜٚقح بعت ٚقبًت إٕ ؽا٤ اهلل يعزّ ايػضص ٚ٭ْ٘ ٜكقز يًتدلى ٫ يًذلرر 

بيع =  تاب ال  =ك
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 أسنض َا ٫ ٜقح بٝع٘ ؟

ؿزٜح دابض أْ٘ زلع ايٓيب ف٢ً اي٘ عًٝ٘ ٚعًِ إٕ اهلل سضّ بٝع اـُض ٚاملٝت١ ٚاـٓظٜض ٚا٭فٓاّ ؿزٜح  بٝع اـُض ٚايهًب ٚاملٝت١ؾ٬ ٜقح -

صٚاٙ اؾُاع١   ايهًب َٚٗض ايبػٞ ٚسًٛإ ايهأٖصٚاٙ اؾُاع١ ٚعٔ أبٞ َغعٛر قاٍ ٢ْٗ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عٔ مثٔ 

ْا  َطًكا ٚنشا املٝت١ ست٢ اؾًز ٚيٛ قًٓا بطٗاصت٘ بايزباؽ أؾارٙ ٚايزٟ أَتع اهلل ب٘ آَني ٫ ٜقح بٝع ايهًب عٓز

 

 أسنض نٝؿ١ٝ بٝع املعًّٛ ٚاجملٍٗٛ ؟

ٜتعشص عًُ٘ نٗشا ايعبز ٚثٛب ٚمٛٙ   َٚٔ باع َعًَٛا ٚف٫ٛٗ مل 

ت٘ بتكغٝط ايجُٔ ع٢ً نٌ َُٓٗا ٚبطٌ يف اجملٍٗٛ فح يف املعًّٛ بكغط٘ َٔ ايجُٔ يقزص ايبٝع ؾٝ٘ َٔ أًٖ٘ ٚعزّ اؾٗاي١ ٱَهإ َعضف

يًذٗاي١  

ٚإٕ تعشص َعضؾ١ اجملٍٗٛ نبعتو ٖشٙ ايؿضؼ ٚمحٌ ا٭خض٣ بهشا  

ٚمل ٜبني مثٔ املعًّٛ ؾباطٌ بهٌ ساٍ قاٍ يف ايؾضح ٫ أعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا 

 

 ايبٝٛع َٔ ٜقح ؾُٝا ؾقٌ

 أسنض سهِ ايبٝع ٚايؾضا٤ يف املغذز ؟

ٚوضّ ٫ٚ ٜقح بٝع ٫ٚ ؽضا٤ يف املغذز ٚقاٍ يف ايؾضح ٜهضٙ ٚايبٝع فشٝح ٚنضاٖت٘ ٫ٚ تٛدب ايؿغار نايػؿ ٚايتقض١ٜ ٚيف قٛي٘ ف٢ً اهلل  

ْت٢ٗ  ٜتِ َٔ ٜبٝع أٚ ٜبتاع يف املغذز ؾكٛيٛا ٫ أصبح اهلل ػاصتو ريٌٝ ع٢ً فشت٘ ا  عًٝ٘ ٚعًِ إسا صأ

 

ٜا إىل اؾُع  ٠ ؟ ٚايقًٛات املهتٛب١ ؟أسنض سهِ ايبٝع إسا ْز

ٜا أٜٗا ايشٜٔ  }٫ٚ ممٔ تًظَ٘ اؾُع١ بعز ْزا٥ٗا ايشٟ عٓز املٓدل ٭ْ٘ نإ ع٢ً عٗزٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾاختك ب٘ اؿهِ يكٛي٘ تعاىل -

٭ٍٚ ؾظارٙ عجُإ صمٞ اهلل عٓ٘ ملا ٚايٓٗٞ ٜكتنٞ ايؿغار ٚأَا ايٓزا٤ ا {آَٓٛا إسا ْٛرٟ يًق٠٬ َٔ ّٜٛ اؾُع١ ؾاععٛا إىل سنض اهلل ٚسصٚا ايبٝع 

نجض ايٓاؼ  

 ٚنشا يٛ تناٜل ٚقت املهتٛب١ أٟ ؾ٬ ٜقح ايبٝع ٫ٚ ايؾضا٤ قٝاعا ع٢ً اؾُع١ -

 

 ٌٖ هٛط بٝع بعض ايغًع ملٔ ْعًِ إٔ ٖزف ايؾضا٤ ٱعتدزاَات غرل َؾضٚع١؟

ٙ تعاىل ٫ٚ بٝع ايعٓب ٚايعقرل ملتدشٙ مخضا ٫ٚ بٝع ايبٝض ٚاؾٛط ٚمُٖٛا يًكُاص ٫ٚ بٝع ايغ٬ح يف ايؿت١ٓ ٚ٭ٌٖ اؿضب اٚ قطاع ايطضم يكٍٛ

عًٝ٘ عًِ ٚ٭ْ٘ عكز ع٢ً عني َعق١ٝ اهلل تعاىل بٗا ؾًِ ٜقح نإداص٠ ا٭١َ يًظ٢ْ ٚايظَض ٚ٭ْ٘ ف٢ً اهلل  {٫ٚ تعاْٚٛا ع٢ً اٱثِ ٚايعزٚإ  }

 ٢ْٗ عٔ بٝع ايغ٬ح يف ايؿت١ٓ قاي٘ أمحز 

 

 ٌٖ هٛط بٝع قٔ َغًِ يهاؾض ٫ ٜعتل عًٝ٘ ؟

ٚئ هعٌ اهلل يًهاؾضٜٔ  }٫ٚ بٝع قٔ َغًِ يهاؾض ٫ ٜعتل عًٝ٘ ٭ْ٘ ٫ هٛط إعتزا١َ املًو يًهاؾض ع٢ً املغًِ إمجاعا قاي٘ يف ايؾضح يكٛي٘ تعاىل 

ٜت٘ ٚ٭ٕ ًَه٘ ٫ ٜغتكض عًٝ٘ بٌ ٜعتل يف اؿاٍ ٕ ٜعتل عًٝ٘ أبٝ٘ ٚابٓ٘ ٚأخٝ٘ نا ؾإٕ {ع٢ً امل٪َٓني عب٬ٝ   فح ٭ْ٘ ٚع١ًٝ إىل سض

 

 هٛط ايبٝع ع٢ً بٝع املغًِ ؟  ٌٖ

٫ٚ بٝع ع٢ً بٝع املغًِ يكٛي٘ ملٔ اؽذل٣ ؽ٦ٝا بعؾض٠ أعطٝو َجً٘ بتغع١ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ٫ٚ ٜبع بعنهِ ع٢ً بٝع بعض  -

ٙ ع٢ً ؽضا٥٘ نكٛي٘ ملٔ باع ؽ٦ٝا بتغع١ عٓزٟ ؾٝ٘ عؾض٠ ٭ٕ ايؾضا٤ ٜغ٢ُ بٝعا ؾٝزخٌ يف اؿزٜح ايغابل ٭ْ٘ يف َعٓاٙ ٚملا ؾٝ٘ َٔ  ٫ٚ ؽضا٩

 اٱمضاص باملغًِ ٖٚٛ قضّ 

 

 ٌٖ هٛط املغا١َٚ ع٢ً َغا١َٚ املغًِ ؟

ص٠ َضؾٛعا ٫ ٜغّٛ ايضدٌ ع٢ً عّٛ أخٝ٘ صٚاٙ َغًِ ٜٚقح ايعكز ٭ٕ ٚأَا ايغّٛ ع٢ً عّٛ املغًِ َع ايضم٢ ايقضٜح ؾشضاّ ؿزٜح أبٞ ٖضٟ-
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سٟ املٓٗٞ عٓ٘ ايغّٛ ٫ ايبٝع ؾإٕ ٚدز َٓ٘ َا ٜزٍ ع٢ً عزّ ايضم٢ مل وضّ ايغّٛ ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ باع ؾُٝٔ ٜظٜز سغٓ٘ ايذلّ

 قاٍ يف ايؾضح ٖٚشا إمجاع ٭ٕ املغًُني ٜبٝعٕٛ يف أعٛاقِٗ باملظاٜز٠ 

 

 أسنض سهِ بٝع املقشـ ؟

 قاٍ أمحز ٫ أعًِ يف بٝع املقاسـ صخق١ ٚقاٍ ابٔ عُض ٚررت إٔ ا٭ٜزٟ تكطع يف بٝعٗا قاٍ يف ايؾضح  سضاّٚبٝع املقشـ -

بٝعٗا ابٔ عُض ٚابٔ عباؼ ٚأبٛ َٛع٢ ٚمل ٜعًِ هلِ كايـ يف عقضِٖ ٜٚقح ايعكز ٭ٕ أمحز صخك يف ؽضا٥٘ ٚقاٍ ٖٛ أٖٕٛ ؾإٕ  نضٙٚممٔ -

ايعزٚ كاؾ١ إٔ تٓاي٘ أٜزِٜٗ صٚاٙ َغًِ ٢ْٗ عٔ املغاؾض٠ بايكضإٓ إىل أصض أبٝع ع٢ً ناؾض مل ٜقح صٚا١ٜ ٚاسز٠ ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

ٜاٙ ٚمتهِٝٓٗ َٓ٘ هظ متٌ ؾًِ  ٜهِٗ إ

 

 ٌٖ هٛط ايٛط٧ با٭١َ قبٌ اعتدلا٥ٗا ؟

ا ٚا٭١َ اييت ٜط٪ٖا قبٌ اعتدلا٥ٗا ؾشضاّ ٭ٕ عُض صمٞ اهلل عٓ٘ أْهض ع٢ً عبز ايضمحٔ بٔ عٛف سني باع داص١ٜ ي٘ نإ ٜط٪ٖا قبٌ اعتدلا٥٘-

ٕ ؾٝ٘ سؿغ َا٥٘ ٚفٝا١ْ ْغب١ ؾٛدب ا٫عتدلا٤ قبٌ ايبٝع  ٚقاٍ َا نٓت يشيو غًٝل ٚؾٝ٘ قق١ صٚاٙ عبز اهلل ابٔ عبٝز بٔ عُرل ٚ٭

ٜٚقح ايعكز ٭ْ٘ هب ا٫عتدلا٤ ع٢ً املؾذلٟ ؿزٜح أبٞ ععٝز إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ٢ْٗ عاّ أٚطاؼ إٔ تٛطأ ساٌَ ست٢ تنع ٫ٚ -

 غرل ساٌَ ست٢ ؼٝض سٝن١ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر 

 

 ر ؟ٌٖ هٛط ايتقضف يف َكبٛض بعكز ؾاؼ

٫ٚ ٜقح ايتقضف يف املكبٛض بعكز ؾاعز ٜٚنُٔ ٖٛ ٚطٜارت٘ نُػنٛب ٭ْ٘ قبن١ ع٢ً ٚد٘ اينُإ ٫ٚ بز قاي٘ يف ايكٛاعز ٚنشيو املكبٛض -

ٜٚنُٔ --ع٢ً ٚد٘ ايغّٛ قاٍ ابٔ أبٞ َٛع٢ إٕ أخشٙ َع تكزٜض ايجُٔ يرلٜ٘ ؾإٕ صمٛٙ ابتاع٘ ؾٗٛ َنُٕٛ بػرل خ٬ف قاي٘ يف ايكٛاعز 

ْك عًٝ٘ يف صٚا١ٜ ابٔ َٓقٛص ٚأبٞ طايب ٚقاٍ أبٛ بهض عبز ايعظٜظ ٜنُٔ باملغ٢ُ ٚاختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ بايك١ُٝ 

 

  ايبٝع يف ايؾضٚط باب

 أسنض ايؾضٚط يف ايبٝع ؟

 ٖٚٞ قغُإ فشٝح ٫طّ ٚؾاعز َبطٌ يًعكز 

 

 أسنض سا٫ت ايبٝع ايقشٝح اي٬طّ ؟

اٯ١ٜ  {إسا تزآٜتِ بزٜٔ إىل أدٌ َغ٢ُ  }يكٛي٘ تعاىلتأدٌٝ ايجُٔ أٚ بعن٘ نؾضط  : ؾايقشٝح

أٚ صٖٔ أٚ مُني َعٝٓني ٭ٕ سيو َٔ َقًش١ ايعكز  -

ْا أٚ سا٬َ ٚايؿٗز أٚ ايباطٟ فٝٛر- ٚدز ا ؾإٕ أٚ ؽضط فؿ١ يف املبٝع نايعبز ناتبا أٚ فاْعا أَٚغًُا ٚا٭١َ بهضا أٚ ؼٝض ٚايزاب١ ٬ُٖد١ أٚ يبٛ

 قاٍ يف ايؾضح ٫ ْعًِ يف فشت٘ خ٬ؾا  ايؾضط املؾضٚط يظّ ايبٝع يقش١

 

 َت٢ ٜؿغذ ايعكز يبٝع فشٝح ٫طّ ؟

 ؾًًُؾذلٟ ايؿغذ يؿكز ايؾضط ٚؿزٜح املغًُٕٛ ع٢ً ؽضٚطِٗ ٚقاٍ ؽضٜح َٔ ؽضط ع٢ً ْؿغ٘ طا٥عا غرل َهضٙ ؾٗٛ عًٝ٘ سنضٙ ايبداصٟ 

 

 ٌٖ ا٭صـ ٜؿغذ ايعكز ؟

عٝب ظٗض عًٝ٘ ٚإٕ تعشص صر تعني أصـ نُعٝب تعشص صرٙ   أصـ ؾكز ايقؿ١ املؾضٚط١ إٕ مل ٜؿغذ نأصـ

 

 ؟ٚيًُؾذلٟ ع٢ً ايبا٥ع  أسنض َا ٜقح َٔ ؽضٚط يًبا٥ع ع٢ً املؾذلٟ 

أْ٘ ىل قٌ َعني ْك عًٝ٘ ؿزٜح دابض نغه٢ٓ ايزاص ؽٗضا ٚمح٬ٕ ايزاب١ إ َز٠ َع١ًَٜٛٚقح إٔ ٜؾذلط ايبا٥ع ع٢ً املؾذلٟ َٓؿع١ َا باع٘ -

اهلل عًٝ٘ ٚعًِ مج٬ ٚاؽذلط ظٗضٙ إىل املز١ٜٓ َتؿل عًٝ٘ باع ايٓيب ف٢ً 

ؾإٕ مل ٜهٔ َعًَٛا مل ٜقح ايؾضط ؾًٛ ؽضط اؿٌُ إىل َٓظي٘ ٚايبا٥ع ٫  َٛمع َعًّٜٛٚقح إٔ ٜؾذلط املؾذلٟ ع٢ً ايبا٥ع محٌ َا باع٘ إىل -

ٜعضؾ٘ مل ٜقح ايؾضط  
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بإٔ قُز بٔ َغ١ًُ اؽذل٣ َٔ ْبطٞ سظ١َ سطب ٚؽاصط٘ ع٢ً محًٗا ٚاؽتٗض أٚ تهغرلٙ أٚ خٝاطت٘ أٚ تؿقًٝ٘ استر أمحز يف دٛاط ايؾضط -

سيو ؾًِ ٜٓهض قاي٘ يف ايهايف ٚ٭ٕ سيو بٝع ٚإداص٠ ٫ٚ هُع بني ؽضطني َٔ سيو ٚإٕ مجع بني ؽضطني َٔ غرل ايٓٛعني ا٭ٚيني نشٌ سطب 

عًِ يف سزٜح ابٔ عُض صٚاٙ ايذلَشٟ قاٍ ا٭ثضّ قٌٝ ٭بٞ عبز ٚتهغرلٙ ٚخٝاط١ ثٛب ٚتؿقًٝ٘ بطٌ ايبٝع ملا صٟٚ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

اهلل إٕ ٖ٪٤٫ ٜهضٖٕٛ ايؾضط ؾٓؿض ٜزٙ ٚقاٍ ايؾضط ايٛاسز ٫ بأؼ ب٘ إمنا ٢ْٗ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ عٔ ؽضطني يف ايبٝع أٟ يف 

يؾضطني املٓٗٞ عُٓٗا أُْٗا ؽضطإ فشٝشإ يٝغا َٔ سزٜح عبز اهلل بٔ عُضٚ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايذلَشٟ ٚفشش٘ ٚص٣ٚ عٔ أمحز يف تؿغرل ا

 َقًش١ ايعكز أٟ ٫ٚ َكتناٙ

 

 أسنض سا٫ت ايؿاعز املبطٌ ؟

أمحز  ٚايؿاعز املبطٌ نؾضط بٝع آخض أٚ عًـ أٚ قضض أٚ إداص٠ أٚ ؽضن١ أٚ فضف يًجُٔ ٖٚٛ بٝعتإ يف بٝع١ املٓٗٞ عٓ٘ يف اؿزٜح ٖٚشا َٓ٘ قاي٘

ٚؿزٜح ٫ وٌ عًـ ٚبٝع ٫ٚ ؽضطإ يف بٝع فشش٘ ايذلَشٟ  

ؾًِ  اْبيت أٚ تٓؿل ع٢ً عبزٟ أٚ رابيت ٭ْ٘ ؽضط عكز يف عكز إٔ تظٚدين ابٓتو أٚ أطٚدوأٚ ٚنشا نٌ َا نإ يف َع٢ٓ سيو َجٌ بعتو ٖشا ع٢ً 

 ٜقح نٓهاح ايؾػاص ٚقاٍ ابٔ َغعٛر فؿكتإ يف فؿك١ صبا ٖٚشا اؾُٗٛص قاي٘ يف ايؾضح 

 

 ٌٖ يؾضط ايبٝع ؽضٚط ؟ ٌٖٚ إٕ بطٌ ايؾضط ؾغز ايبٝع ؟

أٚ ٫ ٜٗب٘ ٫ٚ ٜعتك٘ أٚ إٕ عتل ؾاي٤٫ٛ ي٘ بطٌ ايؾضط ٚسزٙ يكٛي٘ ف٢ً ٫ خغاص٠ عًٝ٘ أٚ َت٢ ْؿل املبٝع ٚإ٫ صرٙ أٚ إٔ ٫ ٜبٝع٘  ٚإٕ ؽضط إٔ-

اهلل عًٝ٘ عًِ َٔ اؽذلط ؽضطا يٝػ يف نتاب اهلل ؾٗٛ باطٌ ٚإٕ نإ َا١٥ ؽضط َتؿل عًٝ٘ ٚايبٝع فشٝح ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ يف سزٜح 

ٜار٠ ايجُٔ إٕ نإ ٖٛ املؾذلط قاي٘ يف بضٜض٠ أبطٌ ايؾضط ٚمل ٜبطٌ ايعكز ٚيًبا٥ع ايضدٛع مبا ْكق٘ ايؾضط َٔ  ايجُٔ ٚيًُؾذلٟ ايضدٛع بظ

 ايؾضح 

 

 َٔ باع َاٜشصع ؾبإ أنجض أٚ أقٌ ٌٖ ٜقح بٝع٘ ؟

ٜار٠ يًبا٥ع ٚايٓكك عًٝ٘   َٚٔ باع َا ٜشصع ع٢ً أْ٘ عؾض٠ ؾبإ أنجض أٚ أقٌ فح ايبٝع ٚايظ

ٜار٠ يًُؾذلٟ  ْا يف املغأي١ ا٭ٚىل أٚ ٜضمٞ املؾذلٟ بأخشٙ بهٌ ايجُٔ يف ايجا١ْٝ ؾ٬ ؾغذ ٚيهٌ ايؿغذ ينضص ايؾضن١ َامل ٜعط ايبا٥ع ايظ فا

ٜار٠ يًبا٥ع ٚايٓكك عًٝ٘ ٍ عزّ اينضص يعزّ ؾٛات ايػضض ٚإٕ نإ املبٝع مٛ فدل٠ ع٢ً أْٗا عؾض٠ أقؿظ٠ ؾباْت أقٌ أٚ أنجض فح ايبٝع ٫ٚ خٝاص ٚايظ

 قاٍ َعٓاٙ يف ايؾضح

 

  اـٝاص باب

 َع سنض أسهاّ نٌ قغِ ؟ ٜاص؟أسنض أقغاّ اخل

 ٚأقازل٘ عبع١ 

 أسزٖا خٝاص اجملًػ

ٜتؿضقا َٔ غرل إنضاٙ ٭ٕ ؾعٌ املهضٙ نعزَ٘ ٜٚجبت يف ايبٝع عٓز أنجض اٌٖ ايعًِ ايعًِ ٜٚض٣ٚ عٔ - عُض  ٜٚجبت يًتعاقزٜٔ َٔ سني ايعكز إىل إٔ 

ٜتؿضقا َتؿل عًٝ٘   ٚابٓ٘ ٚابٔ ايعباؼ ٚأبٞ بضط٠ ا٭عًُٞ ؿزٜح ايبٝعإ باـٝاص َا مل 

ٜتباٜعا ع٢ً إٔ ٫ خٝاص ؾًٝظّ ايبٝع مبر صر ايعكز  َا مل 

أٚ ٜغكطاٙ بعز ايعكز ؾٝغكط ٭ٕ اـٝاص سل يًعاقز ؾغكط بإعكاط٘  -

ٜتؿضقا أٚ ىرل أسزُٖا فاسب٘ ؾإٕ خرل أسزُٖا فاسب٘ ؾتباٜعا ع٢ً سيو ؾكز-  ٚإٕ أعكط٘ أسزُٖا بك٢ خٝاص اٯخض ؿزٜح ايبٝعإ باـٝاص مل 

ٜتؿضقا إ٫ إٔ  ٜهٕٛ ايبٝع نإ عٔ خٝاص ؾإٕ نإ ايبٝع عٔ خٝاص ؾكز ٚدب ايبٝع َتؿل عًُٝٗا  ٚدب ايبٝع ٚيف يؿغ املتباٜعإ باـٝاص َا مل 

ّ ايؿضقتني  ٜٓكطع اـٝاص مبٛت أسزُٖا ٭ٕ املٛت أعغ-

ٖٚٛ ع٢ً خٝاصٙ إسا أؾام ست٢ هتُعا ثِ ٜؿذلقا   ٫ ظْٓٛ٘ يف اجملًػ-

ٕ دزٙ َضؾٛعا ٚؾٝ٘ ٫ٚ وٌ ي٘ إٔ بؿاصم فاسب٘ خؾ١ٝ إٔ ٚؼضّ ايؿضق١ َٔ اجملًػ خؾ١ٝ ا٫عتكاي١ ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ ع-

ْ٘ ٜغتكًٝ٘ صٚاٙ ايٓغا٥ٞ ٚا٭ثضّ ٚايذلَشٟ ٚسغٓ٘ َٚا صٟٚ عٔ ابٔ عُض أْ٘ نإ إسا اؽذل٣ ؽ٦ٝا ٜعذب٘ َؾ٢ خطٛات يًٝظّ ايبٝع قٍُٛ ع٢ً أ

مل ٜبًػ٘ اـدل  

 ايجاْٞ خٝاص ايؾضط
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ي١َٛ ؾٝقح ٚإٕ طايت املز٠ باٱمجاع قاي٘ يف ايهايف ؿزٜح املغًُٕٛ ع٢ً ؽضٚطِٗ ٚمل ٜجبت َا ٖٚٛ إٔ ٜؾضطا أٚ أسزُٖا اـٝاص إىل َز٠ َع -

صٟٚ عٔ ابٔ عُض َٔ تكزٜضٙ بج٬خ ٚصٟٚ عٔ أْػ خ٬ؾ٘ قاي٘ يف ايؾضح  

ؾٝٓؿش تقضؾ٘ ٜٚبطٌ  يهٔ وضّ تقضؾُٗا يف ايجُٔ ٚايجُٔ َز٠ اـٝاص إ٫ مبا وقٌ ب٘ ػضب١ املبٝع غ٬ إٔ ٜهٕٛ اـٝاص يًُؾذلٟ ٚسزٙ-

خٝاصٙ ناملعٝب  

ٜٚٓتكٌ املًو َٔ سني ايعكز يًُؾذلٟ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ  -

اص  َٔ باع عبزا ٚي٘ َاٍ ؾُاي٘ يًبا٥ع إ٫ إٔ ٜؾذلط٘ املبتاع صٚاٙ َغًِ ؾذعٌ املاٍ يًُبتاع باؽذلاط٘ ٖٚٛ عاّ يف نٌ بٝع ؾٝؾٌُ بٝع اـٞ

إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ قن٢ ؾكط ٚيٛ ؾغذ ايبٝع ؿزٜح عا٥ؾ١  ْؿقٌ ؾاملٓتكٌ ي٘ ٚيٛ إٔ ايؾضط يٰخضؾُا سقٌ يف تًو املز٠ َٔ ايُٓا٤ امل

إٔ اـضاز باينُإ صٚاٙ اـُغ١ ٚفشش٘ ايذلَشٟ  

بٛ طايب ي٘ نايط٬م ْٚكٌ أ ٫ٚ ٜؿتكض ؾغذ َٔ ميًه٘ إىل سنٛص فاسب٘ ٚٱ صما٥٘ ٭ْ٘ عكز دعٌ إىل اختٝاصٙ ؾذاط َع غٝب١ فاسب٘ ٚعدط٘-

بضر ايجُٔ ٚدظّ ب٘ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ نايؾؿٝع ٚفٛب٘ يف اٱْقاف ٚوٌُ ن٬ّ َٔ اطًل عًٝ٘  ايؿغذ 

ؾإٕ َن٢ طَٔ اـٝاص ٚمل ٜؿغذ فاص ٫طَا ي٬٦ ٜؿنٞ إىل بكا٤ اـٝاص أنجض َٔ َزت٘ املؾضٚط١  

ٜٚغكط اـٝاص بايكٍٛ ملا تكزّ  -

أٚ ٖب١ أٚ عّٛ أٚ ملػ يؾ٠ٛٗ ٭ٕ سيو ريٌٝ ع٢ً ايضم٢  ٚبايؿعٌ نتقضف املؾذلٟ يف املبٝع بٛقـ 

ٜت٘   ٜٚٓؿش تقضؾ٘ إٕ نإ اـٝاص ي٘ ؾكط ٚإ٫ مل ٜٓؿش ٭ٕ عًل ايبا٥ع مل تٓكطع عٓ٘ إ٫ عتل املؾذلٟ يك٠ٛ ايعتل ٚعضا

  ايجايح خٝاص ايػي

ايجًح اختاصٙ أبٛ بهض ٚدظّ ب٘ يف اٱصؽار يكٛي٘ ف٢ً اهلل ٖٚٛ إٔ ٜبٝع َا ٜغاٟٚ عؾض٠ بجُا١ْٝ أٚ ٜؾذلٟ َا ٜغاٟٚ مثا١ْٝ بعؾض٠ ٚقٌٝ بكزص ب

صح  عًٝ٘ عًِ ايجًح ٚايجًح نجرل ٚظاٖض ن٬ّ اـضقٞ إٔ اـٝاص ٜجبت مبذضر ايػي ٚإٕ قٌ ٚا٭ٚىل إٔ ٜكٝز مبا ىضز عٔ ايعار٠ قاي٘ يف ايؿ

ٜأخش ا٭صـ يف َكابًت٘ ٚي٘ ث٬خ فٛص إسزاٖا تًكٞ ؾٝجبت اـٝاص ٫ٚ أصـ َع اٱَغاى ٭ٕ ايؾضع مل هعً٘ ي٘ ٚمل ٜؿت عًٝ٘ دظ٤ ّ ٕ املبٝع 

ٜظٜز يف  ايضنبإ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ٫ تًكٛا اؾًب ؾُٔ تًكاٙ ؾاؽذل٣ َٓ٘ ؾإسا أت٢ ايغٛم ؾٗٛ باـٝاص صٚاٙ َغًِ ايجا١ْٝ ايٓذؿ ٖٚٛ إٔ

يٓذؿ َتؿل عًٝ٘ ٚايؾضا٤ فشٝح يف قٍٛ أنجض ايعًُا٤ ٭ٕ ايٓٗٞ عار إىل ايغًع١ َٔ ٫ ٜضٜز ؽضا٤ٖا يٝػض املؾذلٟ يٓٗٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ عٔ ا

ؾً٘  ايٓادؿ ٫ إىل ايعاقز يهٔ ي٘ اـٝاص إسا غي قاٍ َعٓاٙ يف ايؾضح ايجايج١ املغذلعٌ ٖٚٛ َٔ دٌٗ ايك١ُٝ َٔ با٥ع َٚؾذل ٫ٚ وغٔ ميانػ

 ًٖ٘ باملبٝع أؽب٘ ايكارّ َٔ عؿضاـٝاص إسا غي جل

  ايتزيٝػايضابع خٝاص 

مل ٖٚٛ إٔ ٜزيبػ ايبا٥ع ع٢ً املؾذلٟ َا ٜظٜز ب٘ ايجُٔ نتقض١ٜ ايًي يف اينضع ٚؼُرل ايٛد٘ ٚتغٜٛز ايؾعض ؾٝشضّ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚؼ-

َٔ غؾٓا ؾًٝػ َٓا  

من ؾُٔ ابتاعٗا ؾٗٛ غرل ٜٚجبت يًُؾذلٟ اـٝاص يف قٍٛ عا١َ اٌٖ ايعًِ قاي٘ يف ايؾضح ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ٫ تقضٚا اٱبٌ ٚايؼ-

١ٜ ايٓعضٜٔ بعز إٔ وًبٗا إٕ ؽا٤ أَغو ٚإٕ ؽا٤ صرٖا ٚفاعا َٔ متض َتؿل عًٝ٘ ٚنٌ تزيٝػ ىتًـ ب٘ ايجُٔ ٜجبت خٝاص ايضر قٝاعا ع٢ً ايتقض

قاي٘ يف ايهايف  

ست٢ ٚيٛ سقٌ ايتزيٝػ َٔ ايبا٥ع ب٬ ققز قاي٘ ايكامٞ يزؾع مضص املؾذلٟ أؽب٘ ايعٝب  

  اص ايعٝباـاَػ خٞ

ملغًِ  ٚايعٝٛب ايٓكا٥ض املٛدب١ يٓكك املاي١ٝ يف عار٠ ايتذاص ٚوضّ ع٢ً ايبا٥ع نتُ٘ ؿزٜح عكب١ بٔ عاَض َضؾٛعا املغًِ أخٛ املغًِ ٫ٚ وٌ-

ي٘ صٚاٙ امحز ٚأبٛ راٚر ٚاؿانِ  باع َٔ أخٝ٘ بٝعا ؾٝ٘ عٝب إ٫ بٝٓ٘

ر ايبٝع بُٓا٥٘ املتقٌ ٚعًٝ٘ أدض٠ ايضر ٭ٕ املًو ٜٓتكٌ عٓ٘ باختٝاصٙ ايضر ؾتعًل ب٘ سل ؾإسا ٚدز املؾذلٟ مبا اؽذلاٙ عٝبا هًٗ٘ خرل بني ص

ايتٛؾ١ٝ  

نغب ٜٚضدع بايجُٔ نا٬َ ٭ْ٘ بشٍ ايجُٔ يٝغًِ ي٘ َبٝع عًِٝ ٚمل ٜغًِ ي٘ ؾجبت ي٘ ايضدٛع بايجُٔ نُا يف املقضا٠ ٚأَا ايُٓا٤ املٓؿقٌ ناٍ-

 َكاب١ً مُا١ْ ٫ ْعًِ خ٬ؾا قاي٘ يف ايؾضح  ٚا٭دض٠ َٚا ٜٖٛب ي٘ ؾٗٛ يًُؾذلٟ يف

قُٝت٘  ٚبني إَغان٘ ٜٚأخش ا٭صـ ٭ٕ اؾظ٤ ايؿا٥ت بايعٝب ٜكابً٘ دظ٤ َٔ ايجُٔ ؾإسا مل ٜغًِ ي٘ نإ َا ٜكابً٘ ٖٚٛ ا٭صـ ٚا٭صـ قغط َا بني-

ؾ٬ خٝاص ي٘ ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا قاي٘ يف ايؾضح  فشٝشا َٚعٝبا َٔ مثٓ٘ ْك عًٝ٘ َٚٔ اؽذل٣ َا ٜعًِ عٝب٘ أٚ َزيغا أٚ َقضا٠ ٖٚٛ عامل 

ْاققا ٚقاٍ يف ايؾضح ٚإسا طاٍ ًَو املؾذلٟ بعتل أٚ َٛت اٚ - ٚقـ -ٜٚتعني ا٭صـ َع تًـ املبٝع عٓز املؾذلٟ يتعشص ايضر ٚعزّ ٚدٛر ايضم٢ ب٘ 

ْت٢ٗ  أٚ تعشص ايضر قبٌ عًُ٘ املعٝب ؾً٘ ا٭صـ ٚب٘ قاٍ َايو ٚايؾاؾعٞ ٚنشا إٕ باع٘ غرل عا مل بعٝب٘ إ

ٟ َا مل ٜهٔ ايبا٥ع عًِ بايعٝب ٚنتُ٘ تزيٝغا ع٢ً املؾذلٟ ؾٝشضّ ٜٚشٖب ع٢ً ايبا٥ع ٜٚضدع املؾذلٟ ظُٝع َا رؾع٘ ْك عًٝ٘ ٭ْ٘ غض املؾذل

أصؽ٘ ٭ٕ ايبا٥ع ٚخٝاص ايعٝب ع٢ً ايذلاخٞ ٭ْ٘ يزؾع مضص َتشكل ؾًِ ٜبطٌ بايتأخرل ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ هدل املؾذلٟ ع٢ً صرٙ أٚ أخش -
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ٜتنضص بايتأخرل  

 ٫ ٜغكط إ٫ إٕ ٚدز َٔ املؾذلٟ َا ٜزٍ ع٢ً صماٙ نتقضؾ٘ ٚإعتعُاي٘ يػرل ػضب١ قاٍ يف املٓت٢ٗ ٚؽضس٘ ؾٝغكط صر نأصـ يكٝاّ ريٌٝ ايضم٢-

ْت٢ٗ ٚقاٍ يف ايؾضح قاٍ ابٔ املٓشص ٭ٕ اؿغٔ ٚؽضوا ٚعبٝز اهلل بٔ اؿغٔ ٚابٔ أبٞ يٌٝ ٣ ٚايجٛصٟ ٚأفشاب ايضأٟ ٜكٛيٕٛ إسا َكاّ ايتقضٜح ا

ْت٢ٗ ٚقاٍ يف ايؿضٚع ٚإٕ ؾعً٘ عاملا بعٞ ب٘ أٚ اؽذل٣ عًع١ ؾعضمٗا يًبٝع بعز عًُ٘ بايعٝب بطٌ خٝاصٙ ٖٚشا قٍٛ ايؾاؾعٞ ٫ٚ أعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا ا

ٟ ٚاختًـ ن٬ّ ابٔ عكٌٝ ٚعٓ٘ ي٘ ا٭صـ ٚايكاض-تقضف ؾٝ٘ مبا ٜزٍ ع٢ً ايضم٢ أٚ عضم٘ يًبٝع أٚ اعتػً٘ ؾ٬ أٟ ؾ٬ أصـ سنضٙ ابٔ أبٞ َٛع٢ 

ْت٢ٗ   ٖٚٛ أظٗض ٭ْ٘ ٚإٕ رٍ ع٢ً ايضم٢ ؾُع ا٭صـ نإَغان٘ اختاصٙ ايؾٝذ قاٍ ٖٚٛ قٝاؼ املشٖب ٚقزَ٘ يف املغتٛعب ا

٫ٚ ٜؿتكض ايؿغذ إىل سنٛص ايبا٥ع نايط٬م  -

قاي٘ يف ايهايف  ٫ٚ ؿهِ اؿانِ ٭ْ٘ فُع عًٝ٘ ؾًِ وتر إىل سانِ نؿغذ املعتك١ يًٓهاح -

ٚاملبٝع بعز ايؿغذ أَا١ْ بٝز املؾذلٟ ؿقٛي٘ بٝزٙ ب٬ تعز يهٔ إٕ ققض يف صرٙ ؾتًـ مُٓ٘ يتؿضٜط٘  -

ٚإٕ اختًؿا عٓز َٔ سزخ ايعٝب َع ا٫ستُاٍ ٫ٚ ب١ٓٝ ؾكٍٛ املؾذلٟ بُٝٝٓ٘ ٭ٕ ا٭فٌ عزّ ايكبض يف اؾظ٤ ايؿا٥ت ؾٝشًـ ع٢ً ايبت أْ٘ -

 ٍٚ قٍٛ ايبا٥ع َع ميٝٓ٘ ع٢ً ايبتْ٘ َا سزخ عٓزٙ ٜٚضرٙ ٚعٓ٘ ايلاؽذلاٙ ٚب٘ ايعٝب أٚ أ

٭ٕ ا٭فٌ ع١َ٬ املبٝع ٚفش١ ايعكز ٚ٭ٕ املؾذلٟ ٜزعٞ اعتشكام ايؿغذ ٚايبا٥ع ٜٓهضٙ قن٢ ب٘ عجُإ صمٞ اهلل عٓ٘ ٖٚٛ َشٖب ايؾاؾعٞ 

ٚاعتعٗضٙ ابٔ ايكِٝ يف ايطضم اؿه١ُٝ  

ع ايظا٥ز٠ ٚاؾضح ايطضٟ  ٚإٕ مل وتٌُ إ٫ قٍٛ أسزُٖا ناٱفب-

قبٌ ب٬ ميني يعزّ اؿاد١ إيٝٗا  

 ايغارؼ خٝاص اـًـ يف ايقؿ١

ٜت٘ ايعكز بظَٔ ٜغرل َتػرلا ؾً٘ ايؿغذ ٚتكزّ يف ايغارؼ َٔ ؽضٚط ايبٝع    ؾإا ٚدز املؾذلٟ َا ٚفـ ي٘ أٚ تكزَت ص٩

ٚوًـ إٕ اختًؿا ٭ْ٘ غاصّ قاي٘ يف ايؾضح  -

  ايجُٔايغابع خٝاص اـًـ يف قزص 

ٜت٘ بهشا ٜٚتؿاعدإ ٚب٘ قاٍ ـ ٜت٘ بهشا ٚإمنا اؽذل صٜح ؾإسا اختًؿا يف قزصٙ سًـ ايبا٥ع َا بعت٘ بهشا ٚإمنا بعت٘ بهشا ثِ املؾذلٟ َا اؽذل

إ صٚاٙ ٚايؾاؾعٞ ٚصٚا١ٜ عٔ َايو ؿزٜح ابٔ َغعٛر َضؾٛعا إسا اختًـ املتباٜعإ ٚيٝػ بُٝٓٗا ب١ٓٝ ؾايكٍٛ َا ٜكٍٛ فاسب ايغًع١ أٚ ٜذلار

أْ٘ باع أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞ ٚابٔ َاد٘ ٚطار ؾٝ٘ ٚايبٝع قا٥ِ بعٝٓ٘ ٚ٭محز يف صٚا١ٜ ٚايغًع١ نُا ٖٞ ٚيف يؿغ ؼايؿا ٚصٟٚ عٔ ابٔ َغعٛر 

 عًٝ٘ ٚعًِ ا٭ؽعح صقٝكا َٔ صقٝل اٱَاص٠ ؾكاٍ بعتو بعؾضٜٔ أيؿا ٚقاٍ ا٭ؽعح اؽذلٜت َٓو بعؾض٠ ؾكاٍ عبز اهلل زلعت صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل

ملًو بٔ عبز٠ ٜكٍٛ إسا اختًـ املتباٜعإ ٚيٝػ بُٝٓٗا ب١ٓٝ ٚاملبٝع قا٥ِ بع١ٓٝ ؾايكٍٛ قٍٛ ايبا٥ع أٚ ٜذلارإ ايبٝع قاٍ ؾإْٞ أصر ايبٝع ٚعٔ عبز ا

ٖشٙ ايٓقٛل أْ٘ ٜؿغذ َٔ َضؾٛعا إسا اختًـ املتباٜعإ اعتشًـ ايبا٥ع ثِ نإ يًُؾذلٟ اـٝاص إٕ ؽا٤ أخش ٚإٕ ؽا٤ تضى صٚاُٖا ععٝز ٚظاٖض 

غرل سانِ قاي٘ يف ايؾضح 

 

 ايعكز مبذضر َطًكا املبٝع املؾذلٟ ٚميًو ؾقٌ

 أسنض ايزيٌٝ ع٢ً إٔ أَت٬ى املؾذلٟ يًُبٝع َطًكًا مبذضر ايعكز ؟

 ٖٛ َٔ َاٍ املؾذلٟ صٚاٙ ايبداصٟ يكٍٛ ابٔ عُض َنت ايغ١ٓ إٔ َا أرصنت٘ ايقؿك١ سٝا فُٛعا ف 

 

 ايجُٔ قبٌ قبن٘ ؟ٌٖ هٛط يف 

ْاْرل ٚبايعهػ ؾغأيٓا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٜٚقح تقضؾ٘ ؾٝ٘ قبٌ قبن٘ يكٍٛ ابٔ عُض  نٓا ْبٝع اٱبٌ بايٓكٝع بايزصاِٖ ؾٓأخش عٓٗا ايز

٣ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عًِ ؾكاٍ ٫ بأؼ إٔ تأخش بغعض َٜٛٗا َامل تؿضقا ٚبٝٓهُا ؽ٤ٞ صٚاٙ اـُغ١ ٖٚشا تقضف يف ايجُٔ قبٌ قبن٘ ٚقاٍ ايٓيب فٌ

ٜا عبز اهلل بٔ عُض ؾافٓع ب٘ َا ؽ٦ت إ٫ املبٝع بقؿ١ أٚ ص١ٜ٩ َتكز١َ ؾ٬ ٜقح ايتقضف ؾٝ٘ قبٌ قبن٘ ٚإٕ تًـ ؾُٔ مُإ  يف ايبهض ٖٛ يو 

 ايبا٥ع قاي٘ يف ايؾضح 

 

 ع٢ً َٔ ٜهٕٛ اينُإ يف ساي١ ايتًـ ؟

ٙ يًُؾذلٟ ؾنُاْ٘ عًٝ٘   ٚإٕ تًـ ؾُٔ مُاْ٘ أٟ يًُؾذلٟ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ اـضاز باينُإ ٖٚشا منا٩

ٜع قاي٘ إ٫ املبٝع بهٌٝ أٚ ٚطٕ أٚ عز أٚ طصع ؾُٔ مُإ با٥ع٘ ست٢ ٜكبن٘ َؾذلٜ٘ يتًؿ٘ قبٌ متاّ ًَو املؾذلٟ عًٝ٘ ؾأؽب٘ َا تًـ قبٌ متاّ ايب

 يف ايهايف 
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 ٌٖٚ ٖشا ٜؿغذ  ايبٝع ؟ تقضف يف ايبٝع قبٌ قبن٘ ؟ٌٖ هٛط اٍ

قاٍ ابٔ عبز ايدل ٚأظٓ٘ مل ٜبًػ٘  ايٓيب٫ٚ ٜقح تقضؾ٘ ؾٝ٘ ببٝع أٚ ٖب١ أٚ صٖٔ قبٌ قبن٘ قاٍ يف ايؾضح ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا إ٫ َاصٟٚ عٔ 

قاٍ ابٔ عُض صأٜت ايشٜٔ ٜؾذلٕٚ ايطعاّ فاطؾ١ رٜح أٟ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ابتاع طعاَا ؾ٬ ٜبع٘ ست٢ ٜغتٛؾٝ٘ َتؿل عًٝ٘ ٚاحل

ست٢ ٜ٪ٚٚٙ إىل صساهلِ َتؿل عًٝ٘ رٍ بقضو٘ ع٢ً َٓع بٝع٘ قبٌ قبن٘ ٚمبؿَٗٛ٘ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٕٓٗٛ إٔ ٜبٝعٛٙ  ع٢ً عٗز صعٍٛ اهلل ف٢ً

ع٢ً سٌ بٝع َا عزاٙ  

ٚإٕ تًـ بآؾ١ زلا١ٜٚ قبٌ قبن٘ اْؿغذ ايعكز ٭ْ٘ َٔ مُإ با٥ع٘  -

با٥ع أٚ أدٓيب خرل املؾذلٟ بني ايؿغذ ٜٚضدع بايجُٔ ع٢ً ايبا٥ع ٭ْ٘ َنُٕٛ عًٝ٘ إىل قبن٘   ٚبؿعٌ

ٚايجُٔ ناملجُٔ يف مجٝع َا تكزّ إسا نإ َعٝٓا ٚإٕ نإ يف ايش١َ ؾً٘ أخش بزي٘ إٕ ؾ٘ ببزي٘ مبجٌ َجًٞ ٚق١ُٝ َتكّٛ أٚ اٱَنا٤ ٜٚطايب َٔ أتٌ-

 تًـ قبٌ قبن٘ ٱعتكضاصٙ يف سَت٘

 

 بايشصع ٚاملشصٚع بايعز ٚاملعزٚر بايٛطٕ ٚاملٛطٕٚ بايهٌٝ املهٌٝ قبض ٚوقٌ ٍؾك

 أسنض نٝؿ١ٝ ايكبض ؟

خ إسا ؿزٜح عجُإ صمٞ اهلل عٓ٘ إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ إسا بعت ؾهٌ ٚإسا ابتعت ؾانتٌ صٚاٙ أمحز ٚصٚاٙ ايبداصٟ تعًٝكا ٚسزٟ

 ٚصٟٚ عٔ أمحز إٔ ايكبض يف نٌ ؽ٤ٞ بايتد١ًٝ َع ايتُٝظ. ٚقٝػ ايعز ٚايشصع ع٢ً ايهٌٝ ٚايٛطٕ . زلٝت ايهٌٝ ؾهٌ صٚاٙ ا٭ثضّ 

 

 أسنض نٝؿ١ٝ قبض َا بٝع دظاؾًا ؟

ْا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إٔ ْبٝع٘ ست٢ ْٓل ي٘ َٔ َٚا بٝع دظاؾا ؾكبن٘ ْكً٘ ؿزٜح ابٔ عُض نٓا ْؾذلٟ ايطعاّ َٔ ايضنبإ دظاؾا ؾٓٗا

 صٚاٙ َغًِ  َهاْ٘

 

 أسنض نٝؿ١ٝ قبض ايشٖب ٚايؿن١ ٚاؾٛاٖض؟

 ٚقبض ايشٖب ٚايؿن١ ٚاؾٛاٖض بايٝز

 

 أسنض نٝؿ١ٝ قبض اؿٝٛإ ؟

 ٚقبض اؿٝٛإ أخشٙ بظَاَ٘ أٚ متؾٝت٘ َٔ َهاْ٘ 

 

 أسنض نٝؿ١ٝ قبض َا٫ ٜٓكٌ؟

ايضدٛع ؾٝ٘ إىل ايعضف قاي٘ يف ايهايف   َٚا ٫ ٜٓكٌ قبن٘ ايتد١ًٝ بني َؾذلٜ٘ ٚبٝٓ٘ ٭ٕ ايكبض َطًل يف ايؾضع ؾٝذب 

ْا٥ب٘ ٭ْ٘ ٜكّٛ َكاَ٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚإسا ابتعت ؾانتٌ   بؾضط سنٛص املغتشل أٚ 

 

 ع٢ً َٔ تهٕٛ أدض٠ ايهٝاٍ ٚايٛطإ ٚايعزار ٚايشصاع ؟ ٚ أدض٠ ايٓكٌ ؟

٭ْ٘ تعًل ب٘ سل تٛؾٝ٘ ٫ٚ ؼقٌ إ٫ بشيو أؽب٘ ايغكٞ ع٢ً با٥ع ايجُض٠  .  ٚأدض٠ ايهٝاٍ ٚايٛطإ ٚايعزار ٚايشصاع ٚايٓؿاس ع٢ً ايباسٍ-

ٜتعًل ب٘ سل تٛؾٝ٘ -  ٚأدض٠ ايٓكٌ ع٢ً ايكابض ْك عًٝ٘ ٭ْ٘ ٫ 

 

ْاقز ساسم أَني ؾٌٗ ٜنُٔ خطأٙ أٚ ٫؟   إسا أخطأ 

ْاقز ساسم أَني خطأ عٛا٤ نإ َتدلعا أٚ بأدض٠ ٭ْ٘ أَني   ٫ٚ ٜنُٔ 

 

  اٱقاي١ يًٓارّ ؟سهِ َع٢ٓ ٚ أسنض

. أٟ ٭سز املتعاقزٜٔ عٓز ْزّ اٯخض، إَا يعٗٛص ايػي، أٚ طٚاٍ ايضداس١، أٚ ٫ْعزاّ ايجُٔ، أٚ غرل سيو، ٚأمجعٛا ع٢ً َؾضٚعٝتٗا

راٚر ٚيٝػ ؾٝ٘  ٚتغٔ اٱقاي١ يًٓارّ َٔ با٥ع َٚؾذل ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾضعا َٔ أقاٍ َغًُا أقاٍ اهلل عجضت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚأبٛ

 .٠ ٜاّسنض ّٜٛ ايل
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 أسنض َا ٜهٕٛ يًبا٥ع َٔ خٝاصات عٓز اٱقاي١ ؟

 .(ٜعز بٝع دزٜز )  أٚ ايكبٍٛ بعٛض (ٖٚٞ اٱقاي١ )أٚ ايكبٍٛ فاًْا  (ٖٚشا سك٘ )  إَا ايضؾض: ٚخٝاصات ايبا٥ع 

 

 ٌٖ اٱقاي١ ؾغذ أّ بٝع ؟

قبٌ قبن٘ َع ايٓٗٞ عٔ بٝع ايطعاّ قبٌ قبن٘ ٖٚٞ ؾغذ ٫ بٝع ٱمجاعِٗ ع٢ً دٛاطٖا يف ايغًِ 

 

  ايضبا باب

 أسنض سهِ ايضبا؟

اٯٜات ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾضعا   {ٚسضّ ايضبا  }ٖٚٛ قضّ يكٛي٘ تعاىل 

ٜاصعٍٛ اهلل قاٍ ايؾضى باهلل ٚقتٌ ايٓؿػ اييت سضّ اهلل إ٫ باؿل ٚأنٌ ايضبا ٚأنٌ َاٍ ايٝتِٝ ٚايتٛيٞ ّٜٛ  إدتٓبٛا ايغبع املٛبكات قايٛا َٚا ٖٔ 

 ايظسـ ٚقشف احملقٓات ايػاؾ٬ت امل٪َٓات ٚسزٜح يعٔ اهلل آنٌ ايضبا َٚٛنً٘ ٚؽاٖزٜ٘ ٚناتب٘ َتؿل عًُٝٗا 

 

 ٚسهُُٗا ؟ أسنض أْٛاع ايضبا ؟

ٖٚٛ ْٛعإ صبا ايؿنٌ ٚصبا ايٓغ١٦ٝ  

ٚأمجعت ا٭١َ ع٢ً ؼضميُٗا ٚقز صٟٚ يف صبا ايؿنٌ عٔ ابٔ عباؼ ثِ صدع قاي٘ ايذلَشٟ ٚغرلٙ ٚقٛي٘ ٫ صبا إ٫ يف ايٓغ١٦ٝ قٍُٛ ع٢ً 

 اؾٓغني قاي٘ يف ايؾضح 

 

 أسنض أْٛاع ا٭عٝإ ٚنٝؿٝتِٗ؟

ٜح أبٞ ععٝز َضؾٛعا ايشٖب بايشٖب ٚايؿن١ بايؿن١ ٚايدل بايدل ٚايؾعرل بايؾعرل ٚايتُض بايتُض ٚاملًح ٚا٭عٝإ ايغت١ املٓقٛل عًٝٗا يف سز

ف ؾُٝا عٛاٙ باملًح َج٬ مبجٌ ٜزا بٝز ؾُٔ طار أٚ إعتظار ؾكز أصب٢ اٯخش ٚاملعطٞ عٛا٤ صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ ثبت ايضبا ؾٝٗا بايٓك ٚاٱمجاع ٚاختٌ

 قاي٘ يف ايؾضح 

 

 هض٣ ايضبا؟ٚملاسا؟ع٢ً َا 

دٓػ ٚع١ً ا٭عٝإ  هضٟ ايضبا يف نٌ َهٌٝ َٚٛطٕٚ ٚيٛ مل ٜ٪نٌ ع٢ً أؽٗض ايضٚاٜات عٔ أمحز إٔ ع١ً ايضبا يف ايشٖب ٚايؿن١ نُْٛٗا َٛطْٚٞ-

َه٬ٝت دٓػ ٚب٘ قاٍ ايٓدعٞ ٚايظٖضٟ ٚايجٛصٟ قاي٘ يف ايؾضح ٚيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ  ا٭صبع١ نْٛٗٔ 

ٜإ ايضبا يف ع ا٫ٟ تؿعٌ ب ؾُع بايزصاِٖ ثِ ابتع بايزصاِٖ دٓٝبا ٚقاٍ يف املٝظإ َجٌ سيو صٚاٙ ايبداصٟ قاٍ اجملز يف املٓتك٢ ٖٚٛ سذ١ يف دض

ْت٢ٗ   املٛطْٚات نًٗا ٭ٕ قٛي٘ يف املٝظإ أٟ يف املٛطٕٚ ٚإ٫ ؾٓؿػ املٝظإ يٝغت َٔ أَٛاٍ ايضبا ا

 ؾاملهٌٝ نغا٥ض اؿبٛب ٚا٭باصٜظ ٚاملا٥عات-

 

  ٌٖ هضٟ ايضبا ع٢ً املا٤ ؟

 ٚيهٔ املا٤ يٝػ بضبٟٛ يعزّ متٛي٘ عار٠ ٚ٭ٕ ا٭فٌ إباست٘ 

 

 َا سهِ بٝع ايطعاّ بايطعاّ ؟ ٌٖٚ هضٟ ايضبا ؟

ٜتٕٛ ٚاملًح ٭ْٗا َه١ًٝ َطع١َٛ ٚقز ص٣ٚ ّ عُض بٔ َٚٔ ايتُاص نايتُض ٚايظبٝب ٚايؿغتل ٚايبٓزم ٚايًٛط ٚايبطِ ٚايظعضٚص ٚايعٓاب ٚاملؾُؿ ٚايظ

ايهٌٝ ٚايٛطٕ  عبز اهلل عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أْ٘ ٢ْٗ عٔ بٝع ايطعاّ بايطعاّ إ٫ َج٬ مبجٌ صٚاٙ َغًِ ٚاملُاث١ً املعتدل٠ ٖٞ املُاث١ً يف

 ؾزٍ ع٢ً أْ٘ ٫ هضٟ إ٫ يف َطعّٛ ٜهاٍ أٚ ٜٛطٕ قاي٘ يف ايهايف 

 

ٜإ ايضبا؟  َاؽضٚط دض

ا٭نجض ٚقاٍ يف ايؾضح ؾاؿافٌ إٔ َا ادتُع ؾٝ٘ ايهٌٝ أٚ ايٛطٕ ٚايطعِ َٔ دٓػ ٚاسز ؾؿٝ٘ ايضبا صٚا١ٜ ٚاسز٠ نا٭صط ٚايزخٔ ٚايشص٠ ٖٚشا قٍٛ -

ْت٢ٗ   قاٍ ابٔ املٓشص ٖشا قٍٛ عًُا٤ ا٭َقاص يف ايكزِٜ ٚاؿزٜح ا
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ٜإ ٚاملٛطٕٚ نايشٖب ٚايؿن١ ٚايٓشاؼ ٚايضفال ٚاؿزٜز ٚغظٍ ايهتإ ٚا- يكطٔ ٚاؿضٜض ٚايؾعض ٚايكٓب ٚايؾُع ٚايظعؿضإ ٚاـبظ ٚاؾي ؾض

أبٛ راٚر ايعار٠ بٛطْٗا عٓز أٌٖ اؿذاط ؿزٜح ابٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ املهٝاٍ َهٝاٍ أٌٖ املز١ٜٓ ٚايٛطٕ ٚطٕ أٌٖ َه١ صٚاٙ 

 ٚايٓغا٥ٞ 

 

 أسنض َا٫ هضٟ ايضبا؟

هضٟ ؾٝ٘ ايضبا ٚيٛ َطعَٛا نايبطٝذ ٚايكجا٤ ٚاـٝاص ٚاؾٛط ٚايبٝض ٚايضَإ ملا ص٣ٚ ععٝز بٔ املغٝب إٔ صعٍٛ اهلل ف٢ً َٚا عزا سيو ؾُعزٚر ٫ -

 ا ٜ٪نٌ أٚ ٜؾضب اخضد٘ ايزاصقطيناهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ٫ صبا إ٫ ؾُٝا نٌٝ أٚ ٚطٕ َِ

ٜار٠ مثٓ٘ بقٓاعت٘ ٠ ٫ٚ ؾُٝا أخضدت٘ ايقٓاع ٚقاٍ ايقشٝح أْ٘ َٔ قٛي٘ َٚٔ صؾع٘ ؾكز ِٖٚ بايجٛب -نايجٝاب قاٍ أمحز ٫ بأؼ عٔ ايٛطٕ يظ

ٙ إمنا بايجٛبني ٖٚشا قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ قاي٘ يف ايؾضح يكٍٛ عُاص ايعبز خرل َٔ ايعبزٜٔ ٚايجٛب خرل َٔ ايجٛبني ؾُا نإ ٜزا بٝز ؾ٬ بأؼ ب

ايضبا يف ايٓغ٤ٞ إ٫ َا نٌٝ أٚ ٚطٕ  

ْاؾك١  - ٚايغ٬ح ٚايؿًٛؼ ٚيٛ 

ٚا٭ٚاْٞ ـضٚدٗا عٔ ايهٌٝ ٚايٛطٕ ٚيعزّ ايٓك ٚاٱمجاع ٖٚٛ قٍٛ ايجٛصٟ ٚأبٞ سٓٝؿ١ ٚأنجض أٌٖ ايعًِ ٖشا ٖٛ ايقشٝح قاي٘ يف ايؾضح  -

غرل ايشٖب ٚايؿن١ ؾٝذضٟ ؾُٝٗا يًٓك عًُٝٗا 

 

 ظٓغ٘ املهٌٝ بٝع يف ؾقٌ

 ايكاعز٠ ا٭ٚىل

 ؟ َع سنض ايزيٌٝ؟ يف ساي١ اؼار ايع١ً ٚاؾٓػ

يكٛي٘ ؾُٝا تكزّ َج٬  بؾضطني املُاث١ً يف ايكزص ٚايكبض قبٌ ايتؿضمؾإسا بٝع املهٌٝ ظٓغ٘ نتُض بتُض أٚ املٛطٕٚ ظٓغ٘ نشٖب بشٖب فح  

صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚعٔ أبٞ ععٝز َضؾٛعا ٫ تبٝعٛا ايشٖب بايشٖب إ٫ َج٬ مبجٌ ٫ٚ تؾؿٛا بعنٗا ع٢ً بعض ٫ٚ تبٝعٛا ايٛصم ا بٝز مبجٌ ٜز

 يٛصم إ٫ َج٬ مبجٌ ٫ٚ تؾؿٛا بعنٗا ع٢ً بعض ٫ٚ تغعٛا َٓٗا غا٥با بٓادظ َتؿل عًٝ٘ با

 

 ايكاعز٠ ايجا١ْٝ

 ؟ َع سنض ايزيٌٝ؟ داط ايتؿامٌ، يف ساي١ اؼار ايع١ً ٚاخت٬ف اؾٓػ 

يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف سزٜح رٕٚ ايٓغ٧ٝ ٚإسا بٝع بػرل دٓغ٘ نشٖب بؿن١ ٚبض بؾعرل فح بؾضط ايكبض قبٌ ايتؿضم ٚداط ايتؿامٌ 

يدل بايدل عبار٠ ؾإسا اختًؿت ٖشٙ ا٭فٓاف ؾبٝعٛا نٝـ ؽ٦تِ إسا نإ ٜزا بٝز صٚاٙ أمحز َٚغًِ ٚعٔ عُض َضؾٛعا ايشٖب بايٛصم صبا إ٫ ٖا٤ ٖٚا٤ ٚا

 ُٖا ٜزا بٝز صٚاٙ أبٛ راٚر صبا إ٫ ٖا٤ ٖٚا٤ َتؿل عًٝ٘ ٚقاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ بأؼ ببٝع ايدل بايؾعرل ٚايؾعرل أنجض

 

 ايكاعز٠ ايجايج١

 َع سنض ايزيٌٝ ؟ ؟" ْغ١٦ٝ أٚ ايتؿامٌ " ، يف ساي١ اخت٬ف ايع١ً 

ؾذاط ايتؿضم نايجُٔ باملجُٔ قاي٘ يف  ايع١ً كتًؿ١ايتؿامٌ ٚايتؿضم قبٌ ايكبض صٚا١ٜ ٚاسز٠ ٭ٕ نٌٝ باملٛطٕٚ ندل بشٖب َج٬ داط ٚإٕ بٝع امل

 . اؾٌٗ بايتغاٟٚ نايعًِ بايتؿامٌ :قاعز٠ ..  ايؾضح 

 ٫ٚ ٜقح بٝع املهٌٝ ظٓغ٘ ٚطْا ٫ٚ املٛطٕٚ ظٓغ٘ ن٬ٝ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

 

 أسنض نٝؿ١ٝ َبٝع ايشٖب ٚايؿن١ ؟

ْ٘ ٫ وقٌ ايعٌُ ٚ٭ايشٖب بايشٖب ٚطْا بٛطٕ ٚايؿن١ بايؿن١ ٚطْا بٛطٕ ٚايدل بايدل ن٬ٝ بهٌٝ ٚايؾعرل بايؾعرل ن٬ٝ بهٌٝ صٚاٙ ا٭ثضّ 

ْا عٛا٤ فح ايبٝع يًعًِ بايتُاثٌ  بايتغاٟٚ َع كايؿ١ املعٝاص ايؾضعٞ يًتؿاٚت يف ايجكٌ ٚاـؿ١  ؾإٕ نٌٝ املهٌٝ أٚ ٚطٕ املٛطٕٚ ؾها

 

 ؟ ايضباقٛاعز 

 ؼت ع١ً ٚاسز٠ ......." بكض .. أبٌ " ايًشِ أدٓاؼ -1

 .٫ هٛط بٝع اؿٝٛإ بًشُ٘ -2

ٜتٕٛ . رخٌ يف ايضبا َا نإ أفً٘ َٓ٘ -3  .ؾهشيو اؿٝٛإ بايًشِ . نبٝع ايظٜت بايظ
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 ......ندبظ بطشني ٫ ٜقح بٝع ؾضع بأفً٘ -4

 

 ٌٖ ايًشِ هضٟ ؾٝ٘ ايضبا ؟

ٜابػ َٓ٘ بضطب ْعِ    ايتُاثٌ يعزّٜٚقح بٝع ايًشِ مبجً٘ إسا ْظع ععُ٘ صطبا ٜٚابغا ؾإٕ مل ٜٓظع ععُ٘ مل ٜقح يًذٌٗ بايتغاٟٚ أٚ بٝع 

 

 َع سنض ايزيٌٝ ؟ ٌٖ ٜقح َبٝع ايًشِ بأخت٬ف اؾٓػ ؼت ع١ً ٚاسز٠ ؟

ؾٝ٘ ٚد٘ ٫ ٜقح ؿزٜح ْٗٞ عٔ ٚعٝٛإ َٔ غرل دٓغ٘ نكطع١ َٔ ؿِ إبٌ بؾا٠ ٭ْ٘ يٝػ أفً٘ ٫ٚ دٓغ٘ ؾذاط نُا يٛ بٝع بػرل َأنٍٛ ٚ

اؿٞ باملٝت سنضٙ أمحز ٚاستر ب٘ ٚقاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ وضّ ب٘ ْغ١٦ٝ عٓز مجٗٛص ايؿكٗا٤ قاي٘ يف ايؿضٚع ٚعًِ َٓ٘ أْ٘ ٫ ٜقح بٝع بٝع 

ؾٝ٘  ؿِ عٝٛإ َٔ دٓغ٘ ملا ص٣ٚ ععٝز بٔ املغٝب إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ بٝع ايًشِ باؿٝٛإ صٚاٙ َايو يف املٛطأ ٚ٭ْ٘ دٓػ

ٜتٕٛ قاي٘ يف ايهايف ايض  با بأفً٘ ايشٟ ؾٝ٘ َٓ٘ ؾًِ هظ نايظٜت بايظ

 

 أسنض ؽضط بٝع ايزقٝل بايزقٝل ؟ ٚايع١ً يف سيو ؟

ٜا ْع١َٛ أٚ خؾ١ْٛ يتغاُٜٚٗا يف اؿاٍ ع٢ً ٚد٘ ٫ ٜٓؿضر أسزُٖا بايٓكقإ يف ثاْٞ اؿاٍ   ٜٚقح بٝع رقٝل صبٟٛ بزقٝك٘ إسا اعتٛ

 

 ٌٖ هضٟ ؾٝ٘ ايضبا ؟ ٚايعقرل ٚاملطبٛخ ؟، ساي١ بٝع ايضطب ٚايٝابػ 

. أٟ يف اجملًػ .. ٚصطب١ بضطب١ نضطب بضطب ٚعٓب بعٓب َج٬ مبجٌ ٜزا بٝز 

ٜٚابغ١ بٝابغ١ نتُض بتُض ٚطبٝب بظبٝب َج٬ مبجٌ ٜزا بٝز  

ٚعقرلٙ بعقرلٙ نُز َا٤ عٓب مبجً٘ ٜزا بٝز  

ٜٚقح بٝع خبظ بض غبظ بض ٚطْا َج٬ مبجٌ   َٚطبٛخ١ مبطبٛخ١ نغُٔ بكضٟ بغُٔ بكضٟ َج٬ مبجٌ ٜزا بٝز

ٜا ْؾاؾا أٚ صطٛب١ ٫ إٕ اختًؿا   إسا اعتٛ

 

 ٌٖ ٜقح بٝع ؾضع بأفً٘ ؟ أسنض َجاٍ َع سنض ايزيٌٝ ؟

ٜتٕٛ ٚعرلز بغُغِ ٚدي بًي ٚخبظ بعذني ٚط٫ب١ٝ بكُح يعزّ ايتغاٟٚ أٚ اؾٌٗ ب٘ ٫ٚ ٜقح بٝع ايضطب  ٫ٚ ٜقح بٝع ؾضع بأفً٘ نظٜت بظ

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ع٦ٌ عٔ بٝع ايضطب بايتُض ؾكاٍ أٜٓكك إٔ ايٓيب عز بٔ أبٞ ٚقال ؿزٜح ؼايتُض ٚايعٓب بايظبٝب ٚب٘ قاٍ ابٔ املغٝب ب

 ايضطب إسا ٜبػ قايٛا ْعِ ؾ٢ٗٓ عٔ سيو صٚاٙ َايو ٚأبٛ راٚر 

 

 ٌٖ ٜقح بٝع احملاق١ً ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟

يظصع ٫ٚ بٝع اؿب املؾتز يف عٓبً٘ ظٓغ٘ ؿزٜح أْػ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ احملاق١ً صٚاٙ ايبداصٟ قاٍ دابض احملاق١ً بٝع ا

  ؾًِ ٜقح يًذٌٗ بايتغاٟٚمبا١٥ ؾضم َٔ اؿٓط١ ٚ٭ٕ بٝع اؿب ظٓغ٘ دظاؾا َٔ أسز اؾاْبني 

 

 سنض ايزيٌٝ ؟ َع ؟" قاق١ً " ٌٖ ٜقح ايبٝع بػرل دٓغ٘ 

ٜٚقح بػرل دٓغ٘ َٔ سب ٚغرلٙ نبٝع بض َؾتز يف عٓبً٘ بؾعرل أٚ ؾن١ يعزّ إؽذلاط ايتغاٟٚ ٚملؿّٗٛ سزٜح ابٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ بٝع ايجُاص ست٢ تظٖٛ ٚعٔ بٝع ايغٓبٌ ست٢ ٜبٝض ٜٚأَٔ ايعا١ٖ صٚاٙ َغًِ 

 

 َع سنض ايزيٌٝ ؟ ؟ ٌٖ ٜقح بٝع صبٟٛ ؾٓغ٘ ؟ نُز ايعذ٠ٛ

٫ٚ ٜقح بٝع صبٟٛ ظٓغ٘ َٚعُٗا أٚ َع أسزُٖا َٔ غرل دٓغُٗا نُز عذ٠ٛ ٚرصِٖ مبجًُٗا ٚمبزٜٔ أٚ بزصُٖني  

خضط أٚ رٜٓاص ٚرصِٖ بزٜٓاص سغُا ملار٠ ايضبا ْك عًٝ٘ أمحز يف َٛامع ملا ص٣ٚ ؾناي١ قاٍ أت٢ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بك٬ر٠ ؾٝٗا سٖب ٚ

يشٖب بااؽذلاٖا صدٌ بتغع١ رْاْرل أٚ عبع١ ؾكاٍ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ ست٢ متٝظ بُٝٓٗا قاٍ ؾضرٙ ست٢ َٝظ بُٝٓٗا صٚاٙ أبٛ راٚر ٚملغًِ أَض 

ٜغرلا ٫ ٜكقز ندبظ ؾٝ٘ ًَح مبجً٘ أٚ مبًح ( بؾضطني )ؾإٕ نإ َا َع ايضبٟٛ ايشٟ يف ايك٬ر٠ ؾٓظع ٚسزٙ ثِ قاٍ ايشٖب بايشٖب ٚطْا بٛطٕ 

 ؾٛدٛرٙ نعزَ٘ ٭ٕ املًح ٫ ٜ٪ثض يف ايٛطٕ ٚنشبات ؽعرل يف سٓط١ 

 

 ٌٖ ٜقح ساي١ أعطين بٓقـ ٖشا ايزصِٖ ؾن١ ٚباٯخض ؾًٛعا ؟ 
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 أعطين بٓقـ ٖشا ايزصِٖ ؾن١ ٚباٯخض ؾًٛعا يٛدٛر ايتغاٟٚ يف ايؿن١ ٚايتكاٜض يف ايؿًٛؼٜٚقح 

 

 أسنض سهِ صبا ايٓغ١٦ٝ بني َبٝني اتؿكا يف ع١ً صبا ايؿقٌ ؟

يٌ ب٘ يكٛي٘ ٜعٚوضّ صبا ايٓغ١٦ٝ بني َبٝني اتؿكا يف ع١ً صبا ايؿقٌ ؾ٬ ٜباع أسزُٖا باٯخض ْغ١٦ٝ قاٍ يف ايؾضح بػرل خ٬ف ْعًُ٘ عٓز َٔ 

ْاْرل ٚسزٜز أٚ صفال أٚ ماؼ بشٖب أٚ ؾن١ ؾٝقح ؾإسا نإ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  أسز ايعٛمني ْكزا أٟ سٖبا أٚ ؾن١ نغهض بزصاِٖ ٚخبظ بز

ط ايٓغا٤ ؾُٝٗا ٚمني مثٓا داَٚت٢ نإ ايعقاٍ يف ايؾضح  ٚإ٫ ٫ ْغز باب ايغًِ يف املٛطْٚات غايبا ٚقز أصخك ؾٝ٘ ايؾضع ٚأفٌ صأؼ َاٍ ايٓكزإ

٫ٚ خ٬ف يف دٛاط ايؾضا٤ با٭مثإ ْغا٤ َٔ عا٥ض ا٭َٛاٍ َٛطْٚا نإ أٚ غرلٙ ٭ْٗا ص٩ٚؼ ا٭َٛاٍ ؾاؿاد١ راع١ٝ ٚقاٍ يف ايهايف  خ٬فبػرل 

ْت٢ٗ إىل ايؾضا٤ بٗا ْغا٤ ْٚادظا  ْاؾك١ بٓكز ؾٝؾذلط ؾٝ٘ اؿًٍٛ ٚايكبض ْك عًٝ٘ إ٭ساقا هلا بايٓكز فضف إ٫ا ٫ؾا ؾُع َِٓٗ ابٔ خ ؾًٛؼ 

ايٓيب عكٌٝ ٚايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚتبعِٗ يف اٱقٓاع َٚا ٫ ٜزخً٘ صبا ايؿنٌ نايجٝاب ٚاؿٝٛإ ٫ وضّ ايٓغ٤ٞ ؾٝ٘ ؿزٜح عبز اهلل بٔ عُضٚ إٔ 

ٜأخش ايبعرل بايبعرلٜٔ إىل إبٌ ايقزق١ صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚر ٚايزاصم  طين ٚفشش٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَضٙ إٔ هٗظ دٝؾا ؾهإ 

 

 أسنض ؽضط فضف ايشٙ بايشٖب ٚايؿن١ بايؿن١ ؟

 ٜٚقح فضف ايشٖب بايشٖب ٚايؿن١ بايؿن١ َتُاث٬ ٚطْا ٫ عزا بؾضط ايكبض قبٌ ايتؿضم ؿزٜح أبٞ ععٝز ايغابل َتؿل عًٝ٘ ٚقاٍ ابٔ املٓشص

ٜتكابض  ا إٔ اينضف ؾاعز قاي٘ يف ايؾضح أإمجع نٌ َٔ أسؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ املتقاصؾني إسا اؾذلقا قبٌ إٔ 

 

 ٌٖ ٜقح إٔ ٜعٛض أسز ايٓكزٜٔ عٔ ا٭خض ؟ َٚا قٝز سيو ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟

ٜٚقح إٔ ٜعٛض أسز ايٓكزٜٔ عٔ ا٫خض بغعض َٜٛ٘ ٜٚهٕٛ فضؾا بعني ٚس١َ يف قٍٛ ا٭نجضٜٔ َٚٓع َٓ٘ ابٔ عباؼ ٚغرلٙ قاٍ يف ايؾضح ٚيٓا 

ْاْرل ٚآخش ايزصاِٖ ٚأبٝع بايزصاِٖ ؾآخش ا ْاْرل سزٜح ابٔ عُض قاٍ أتٝت ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكًت إْٞ أبٝع اٱبٌ بايٓكٝع ؾأبٝع بايز يز

ؾكاٍ ٫ بأؼ إٔ تأخش بغعض َٜٛٗا َا مل تؿضقا ٚبٝٓهُا ؽ٤ٞ صٚاٙ اـُغ١ ٚيف يؿغ بعنِٗ  

ْاْرل ايٛصم ٚأ ْاْرل ٚآخش َهاْٗا ايز ْاْرلأبٝع بايز  بٝع بايٛصم ٚآخش َهاْٗا ايز

 

 ٚايجُاص ا٭فٍٛ بٝع باب

؟ عكز بٝع ايزاص إسا باع راصا أٚ ٖٚبٗا، أٚ صٖٓٗا، أٚ ٚقؿٗا، أٚ أقض أٚ أٚف٢ بٗا ؾُاسا ٜؾٌُ 

تٓاٍٚ أصمٗا إٕ مل تهٔ َٛقٛؾ١ نُقض ٚايؾاّ ٚايعضام سنضٙ يف أٚف٢ بٗا أٚ دعًٗا فزاقا ٚمٛٙ  َٔ باع أٚ ٖٚب أٚ صٖٔ أٚ ٚقـ راصا أٚ أقض أٚ -

املبزع  

َٚتق٬ بٗا ملقًشتٗا نايغ٬يِٝ ٚايضؾٛف املغُض٠ ٚا٭بٛاب املٓقٛب١ ٜػ هلا ؾٓا٤ ٖٚٛ َا اتغع أَاَٗا ٚبٓا٤ٖا ٚؾٓا٤ٖا إٕ نإ ٭ٕ غايب ايزٚص ٍ-

ٚاـٛابٞ املزؾ١ْٛ ٭ْٗا ملقًشتٗا نشٝطاْٗا  

٫ نٓظا ٚسذضا َزؾْٛني ٭ْ٘ يٝػ َٔ أدظا٥ٗا إمنا ٖٛ َٛرع ؾٝٗا يًٓكٌ عٓٗا ؾٗٛ نايكُاـ قاي٘ يف ا ؾٝٗا َٔ ؽذض ٚعضـ ٱتقاهلا بٗا ّٚ-

ايهايف  

ٜتٓاٚهلا  ٫ٚ َٓؿقٌ نشبٌ-   ٚقٌٝ إٕ ايبٝع ٜؾٌُ َا دضت ايعار٠ بتبعٝت٘ٚريٛ ٚبهض٠ ٚؾضـ َٚؿتاح يعزّ إتقاهلا ٚايًؿغ ٫ 

 

أٚ ٫؟  داصٌٖ ٜؾٌُ بٝع ايزاص َا ؾٝٗا َٔ َعزٕ 

 ٫ٚ ٜزخٌ َا ؾٝٗا َٔ َعزٕ داص َٚا٤ ْبع ٭ْ٘ هضٟ َٔ ؼت ا٭صض إىل ًَه٘

 

. أٚ ٫؟َع ايتعًٌٌٖٝ ٜؾٌُ بٝع ايزاص َا ؾٝٗا َٔ َعزٕ داَز 

ٜٚزخٌ َا ؾٝٗا َٔ َعزٕ داَز نُعزٕ ايشٖب ٚايؿن١ ٚايهشٌ ٭ْ٘ َٔ أدظا٥ٗا أٚ َذلٚى يًبكا٤ ؾٝٗا ؾٗٛ نايبٓا٤ ٚإٕ ظٗض سيو با٭صض ٚمل  

ا ا٭صض ٚمل ْبع املعزٕ ٜعًِ ب٘ با٥ع ؾً٘ اـٝاص ملا صٟٚ إٔ ٚيز ب٬ٍ بٔ اؿاصخ باعٛ عُض بٔ عبز ايعظٜظ أصما ؾعٗض ؾٝٗا َعزٕ ؾكايٛا إمنا بعٔ

ٚظاٖضٙ  ٚأتٛ عُض بايهتاب ايشٟ ؾٝ٘ قطٝع١ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٭بِٝٗ ؾأخشٙ ٚقبً٘ ٚصر عًِٝٗ املعزٕ ٚعٓ٘ إسا ظٗض املعزٕ يف ًَه٘ ًَه٘

 أْ٘ مل هعً٘ يًبا٥ع ٫ٚ دعٌ ي٘ خٝاصا قاي٘ يف ايؾضح 

 



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيمن كتاب منار السبيل الفرقة الثانية بمعهد شيخ اإلسالم العلمي  البيعملزمة س و ج كتاب    

12 

 

ٜتبع٘ َٔ أسهاّ  ؟أسنض َا ٜؾٌُ بٝع ا٭صامٞ َٚا 

ْا ٭ْ٘ اعِ يٮصض ٚاٍ- ؽذض ٚإٕ نإ املباع ٚمٛٙ أصما رخٌ َا ؾٝٗا َٔ غضاؼ ٚبٓا٤ ٚيٛ مل ٜكٌ عكٛقٗا ٭ُْٗا َٔ سكٛقٗا ٚنشا إٕ باع بغتا

 ٚاؿا٥ط 

ٚإٕ أطًل ايٝبع  ٫ َا ؾٝٗا َٔ طصع ٫ وقز إ٫ َض٠ ندل ٚؽعرل ٚبقٌ ٚمٛٙ ٭ْ٘ َٛرع يف ا٭صض ٜضار يًٓكٌ أؽب٘ ايجُض٠ امل٪بض٠ قاٍ يف ايؾضح-

ؾٗٛ يًبا٥ع ٫ أعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا  

ٜٚبك٢ يًبا٥ع إىل أٍٚ ٚقت أخشٙ ب٬ أدض٠ ٭ٕ املٓؿع١ َغتجٓا٠ ي٘  -

َا مل ٜؾذلط٘ املؾذلٟ يٓؿغ٘ ؾٝهٕٛ ي٘ ٫ٚ تنض دٗايت٘ ٭ْ٘ رخٌ يف ايبٝع تبعا يٮصض ؾأؽب٘ ايجُض٠ بعز تأبرلٖا  

تهضص مثضت٘ نكجا٤ ٚباسلإ  ٚإٕ نإ هظ َض٠ بعز أخض٣ نضطب١ ٚبكٍٛ أٚ-

ؾا٭فٍٛ يًُؾذلٟ ٭ْ٘ ٜضار يًبكا٤ أؽب٘ ايؾذض  -

ٚاؾظ٠ ايعاٖض٠ ٚايًكط١ ا٭ٚىل يًبا٥ع ٭ْ٘ ٜ٪خش َع بكا٤ أفً٘ أؽب٘ ايؾذض امل٪بض  -

ؽذلٟ رخٛي٘ يف املبٝع ؾإٕ ٚعًٝ٘ قطعُٗا يف اؿاٍ ٭ْ٘ يٝػ ي٘ سز ٜٓتٗٞ إيٝ٘ ٚصمبا ظٗض غرل َا نإ ظاٖضا ؾٝعغض ايتُٝٝظ َا مل ٜؾذلط امل

 ؽضط٘ نإ ي٘ ؿزٜح املغًُٕٛ عٓز ؽضٚطِٗ

 

 ايٓدٌ بٝع إسا ؾقٌ

 ملٔ ٜهٕٛ مثض ايٓدٌ إسا بٝع بعز تؾكل طًع٘ ؟ ٚبعز إٔ ت٪بض ؟

ن٬ ٚإسا بٝع ؽذض ايٓدٌ بعز تؾكل طًع٘ ؾايجُض يًبا٥ع َذلٚنا إىل أٍٚ ٚقت أخشٙ إ٫ إٔ ٜؾذلط٘ املبتاع يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ باع  

ٜتؾكل ؾعدل ب٘ عٔ ظٗٛص اٍ مثض٠ بعز إٔ ت٪بض ؾجُضتٗا يًشٟ باعٗا إ٫ إٔ ٜؾذلطٗا املبتاع َتؿل عًٝ٘ ٚايتأثرل ايتًكٝح إ٫ أْ٘ ٫ ٜهٕٛ ست٢ 

قٞ ٖٚشا قٍٛ ا٭نجض ٚسه٢ ابٔ أبٞ َٛع٢ صٚا١ٜ عٔ أمحز أْ٘ إسا تؾكل ٚمل ٜ٪بض أْ٘ يًُؾذلٟ يعاٖض اؿزٜح قاي٘ يف ايؾضح ٚاختاصٖا ايؾٝذ ت

 ايزٜٔ ٚفاسب ايؿا٥ل 

 

 ٜأخش سهِ ايٓدٌ يف نْٛ٘ يًبا٥ع قبٌ ايتؾكل ٚمٛٙ؟ -املٓقٛل عًٝ٘–ٌٖ غرل ايٓدٌ 

ٜتٓاثض  ٕ عٓب ٚتني ٚتٛت ٚنضَإ ٚدٛط أٚٚنشا إٕ بٝع ؽذض َا ظٗض ّ- نُؾُؿ ٚتؿاح ٚعؿضدٌ ٚيٛط ٚخٛخ  ظٗض َٔ ْٛصٙ مما ي٘ ْٛص 

نٛصر ٜٚازلني ْٚضدػ ٚبٓؿغر ٚقطٔ وٌُ يف نٌ ع١ٓ ؾُا بزا َٔ عٓب ٚمٛٙ أٚ ظٗض َٔ ْٛصٙ أٚ خضز خضز َٔ أنُاَ٘ مجع نِ ٖٚٛ ايػ٬ف أٚ -

 اع ٭ٕ سيو نتؾكل ايطًع يف ايٓدٌ ؾكٝػ عًٝ٘ َٔ أنُاَ٘ ؾٗٛ يًبا٥ع إ٫ إٔ ٜؾذلط٘ املبت

 

 َا قبٌ ايتؾكل ٚمٛٙ ملٔ ٜهٕٛ؟

ٟ َٚا بٝع قبٌ سيو ؾًًُؾذلٟ ملؿّٗٛ اؿزٜح ايغابل يف ايٓدٌ َٚا عزاٙ ؾبايكٝاؼ عًٝ٘ ؾإٕ أبض بعن٘ ؾُا أبض ؾًبا٥ع َٚا مل ٜ٪بض ؾًًُؾذل-

 ٙ يفْك عًٝ٘ يًددل ٚقاٍ ابٔ ساَز ايهٌ يًبا٥ع ٭ٕ اؽذلانُٗا يف ايجُض٠ ٜ٪رٟ إىل اينضص ٚاخت٬ف ا٭ٜزٟ ؾذعٌ َا مل ٜعٗض تبعا يًعاٖض قاٍ

 ايهايف 

 

 إسا بٝع ؽذضًا ؾٌٗ تزخٌ ا٭صض تبعًا يًؾذض ؟

غضؼ َهاْ٘ ٭ْ٘ مل ميًه٘ ٚيًُؾذلٟ ايزخٍٛ ملقًش١ ايؾذض يجبٛت سل ا٭صض تبعا يًؾذض إسا باع ؽذضا ؾإسا بار مل ميًو املؾذلٟ  ٫ٚ تزخٌ-

 اٱدتٝاط ي٘ ٫ٚ ٜزخٌ يتؿضز ٚمٛٙ

 

 ف٬سٗا بزٚ قبٌ ايجُض٠ بٝع ٜقح ٫ٚ ؾقٌ

 نض ايقٛص اؾا٥ظ٠ يبٝع ايجُض٠ قبٌ بزٚ ف٬سٗا ؟أس

 دا٥ظ إٔ تباع بأفًٗا أٚ ملايو أفًٗا

 ؿزٜح ابٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ بٝع ايجُاص ست٢ ٜبزٚ ف٬سٗا ٢ْٗ ايبا٥ع ٚاملبتاع َتؿل عًٝ٘ -

ايتغًِٝ فح ؿقٍٛ  ؾإٕ نإ ي٘ َايو ا٭فٌيػرل عًِ ع٢ً ايكٍٛ ظ١ًُ ٖشا اؿزٜح ٚايٓٗٞ ٜكتنٞ ايؿغار قاٍ ابٔ املٓشص أمجع أٌٖ اٍ

دا٥ظ باٱمجاع   ٚبٝع ايجُض٠ قبٌ ايق٬ح َع ا٭فٌقاٍ يف ايؾضح  نبٝعٗا َع أفًٗايًُؾذلٟ ع٢ً ايهُاٍ 

خٌ ست٢ ٜظٖٛ ٚعٔ بٝع ايغٓبٌ ست٢ ٜبٝض ٫ٚ بٝع ايظصع قبٌ اؽتزار سب٘ ؿزٜح ابٔ عُض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ بٝع ائ-
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 ؾإٕ باع٘ ملايو ا٭صض فحيػرل َايو ا٭صض  ٜٚأَٔ ايعا١ٖ ٢ْٗ ايبا٥ع ٚاملؾذلٟ صٚاٙ َغًِ قاٍ ابٔ املٓشص ٫ أعًِ أسزا ٜعزٍ عٔ ايكٍٛ ب٘

ْتؿع بُٗا ٚيٝغا  قطع يف اؿاٍ فحؾإٕ بٝعت ايجُض٠ قبٌ بزٚ ايق٬ح أٚ ايظصع قبٌ اؽتزارٙ بؾضط اٍؿقٍٛ ايتغًِٝ يًُؾذلٟ ع٢ً ايهُاٍ  إٕ ا

ٜأخش  َؾاعني ٭ٕ املٓع ـٛف ايتًـ ٚسزٚخ ايعا١ٖ قبٌ ا٭خش بزيٌٝ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف سزٜح أْػ أصأٜت إٕ َٓع اهلل ايجُض٠ مب 

 أسزنِ َاٍ أخٝ٘ صٚاٙ ايبداصٟ ٖٚشا َإَٔٛ ؾُٝا ٜكطع ؾٝقح بٝع٘

صت ؾإٕ باعٗا بؾضط ايكطع ثِ تضن٘ املؾذلٟ ست٢ بزا ايق٬ح أٚ طايت اؾظ٠ أٚ سزثت مثض٠ أخض٣ ؾًِ تتُٝظ أٚ اؽذل٣ عض١ٜ يٝأنًٗا صطبا ؾأمت

ٜتقزقإ بٗا قاي٘ يف ايؾضح ٚإٕ اؽذل٣ خؾبا ؾأخض قطع١ ؾظار فح ايبٝع ٜٚؾذلنإ يف  ٜار٠ ٚعٓ٘  بطٌ ايبٝع ٚعٓ٘ ٫ ٜبطٌ ٜٚؾذلنإ يف ايظ

ٜا ٜار٠ يًُؾذلٟ ٚعًٝ٘ ا٭دض٠ سه٢ سيو يف ط ٜار٠ يًبا٥ع ٚاختاص ابٔ بط١ إٔ ايظ رت٘ ْك عًٝ٘ يف صٚا١ٜ ابٔ َٓقٛص ٚقزّ يف ايؿا٥ل إٔ ايظ

 اٱْقاف 

 

 َاٖٞ ع١َ٬ ف٬ح ايجُض٠ ؟

إعتباص ايق٬ح يف اؾُٝع  ؾُٝع ْٛعٗا ايشٟ بايبغتإ ٭ٕايؾضح ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا ٚف٬ح  ٚف٬ح بعض مثض٠ ؽذض ف٬ح ؾُٝعٗا قاٍ يف

ٜتتابع غايبا ٖشا إسا اؽذل٣ مجٝع٘ ؾإٕ اؽذل٣ بعن٘ ؾًهٌ ؽذض٠ سهِ بٓؿغٗا ع٢ً ايقشٝح َٔ املشٖب قاي٘ يف اٱْقاف ٚقزَ٘ يف  ٜؾل ٚ٭ْ٘ 

 املػين ٚغرلٙ 

 

 أسنض فؿ١ ف٬ح ايبًح ؟

 ٠ ست٢ تظٖٛ قٌٝ ٭ْػ َٚا طٖٖٛا قاٍ ؼُاص ٚتقؿاص أخضداٙ ؾق٬ح ايبًح إٔ وُض أٚ ٜقؿض ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ بٝع ايجُض

 

 أسنض فؿ١ ف٬ح ايعٓب ؟

ٜتُٛٙ باملا٤ اؿًٛ ؿزٜح أْػ َضؾٛعا ٢ْٗ عٔ بٝع ايعٓب  ست٢ ٜغٛر ٚعٔ بٝع اؿب ست٢ ٜؾتز صٚاٙ اـُغ١ إ٫ ايٓغا٥ٞ  ٚايعٓب إٔ 

 

 أسنض فؿ١ ف٬ح بكٝ٘ ايؿٛان٘ َا عزا ايبًح ٚايعٓب ؟

يؿٛان٘ طٝب أنًٗا ٚظٗٛص ْنذٗا ؿزٜح دابض إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ بٝع ايجُض٠ ست٢ تطٝب ٚيف صٚا١ٜ ست٢ تطعِ ٚبك١ٝ ا

 َتؿل عًٝ٘ 

 

 أسنض فؿ١ ف٬ح ايكجا٤ ٚاـٝاص ؟

 َٚا ٜعٗض ؾُا بعز ؾِ نايكجا٤ ٚاـٝاص إٔ ٜ٪نٌ عار٠ نايجُض قاٍ يف ايؾضح 

 

 يف ؽذضٖا ؟ ٌٖ هٛط يًُؾذلٟ بٝع ايجُض٠

ٚهٛط ملؾذلٟ ايجُض٠ بٝعٗا يف ؽذضٖا ص٣ٚ سيو عٔ ايظبرل بٔ ايعٛاّ ٚاؿغٔ ايبقضٟ ٚأبٞ سٓٝؿ١ ٚايؾاؾعٞ ٚابٔ املٓشص ٚنضٖ٘ ابٔ عباؼ 

 ٚعهض١َ ٚأبٛ ع١ًُ ٭ْ٘ بٝع ي٘ قبٌ قبن٘ 

 

 نٝـ ٜهٕٛ قبن٘ ايتد١ًٝ يف بٝع ايجُض٠ َٚا سهُ٘ ؟

بٝع٘ نُا يٛ قطع٘ ٚقٛهلِ مل ٜكبن٘ ممٓٛع ؾإٕ قبض نٌ ؽ٤ٞ وغب٘ ٖٚشا قبن٘ ايتد١ًٝ ٚقز ٚدزت  ٚيٓا أْ٘ هٛط ي٘ ايتقضف ؾٝ٘ ؾذاط

ْت٢ٗ   ا

 

 يف اؿا٫ت اٯت١ٝ ؟َا تًـ َٔ ايجُض٠ مُإ ع٢ً َٔ ٜهٕٛ 

 قبٌ أخشٖا ؟  بٝعٗا َع أفًٗا ؟  تأخٝرل املؾذلٟ عٔ أخشٖا ؟-

ؾُٔ مُإ ايبا٥ع ٖٚٛ قٍٛ أنجض اٌٖ املز١ٜٓ قاي٘ يف ايؾضح ؿزٜح إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أَض بٛمع  َٚا تًـ َٔ ايجُض٠ قبٌ أخشٖا-

 .اؾٛا٥ح ٚيف يؿغ قاٍ إٕ بعت َٔ أخٝو مثضا ؾأفابت٘ دا٥ش١ ؾ٬ وٌ يو إٔ تأخش َٔ مثٓ٘ ؽ٦ٝا مب تأخش َاٍ أخٝو بػرل سل صٚاُٖا َغًِ 

ْت٘ ع٢ً ايبا٥ع إىل تت١ُ لٚ٭ٕ ّ- املؾذلٟ ٚنشا يٛ بٝعت ملايو أفًٗا ؿقٍٛ ايكبض ايتاّ ٚإْكطاع عًل ؾُٔ مُإ َا مل تبع َع أفًٗا ٫س٘ ٩

ايبا٥ع عٓ٘  

ؾإٕ أخضٙ عٔ عارت٘ ؾُٔ مُاْ٘ يتًؿ٘ بتكقرلٙ قاٍ يف اٱْقاف ع٢ً ايقشٝح َٔ املشٖب ٚعًٝ٘ مجاٖرل  أٚ ٜ٪خض املؾذلٟ أخشٖا عٔ عارت٘-
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ؾًًُؾذلٟ اـٝاص بني ايؿغذ ٚايضدٛع بايجُٔ ع٢ً ايبا٥ع ٚبني اٱَغاى َٚطايب١  ع ٯرَٞ ؾٝٗا ؾإٕ أتًؿٗا آرَٞٚاؾا٥ش١ َا ٫ فٔا٭فشاب 

 املتًـ بايك١ُٝ قاي٘ يف ايهايف ٚغرلٙ

 

  ايغًِ باب

َا املكقٛر بايغًِ ؟ ٚسهُ٘ ؟ ٚمبا ٜٓعكز ؟ 

 ايغًِ يػ١ أٌٖ اؿذاط ٚايغًـ يػ١ أٌٖ ايعضام زلٞ عًُا يتغًِٝ صأؼ َاي٘ يف اجملًػ ٚعًؿا يتكزمي٘ ٜٚكاٍ ايغًـ يًكضض 

هلل ٖٚٛ دا٥ظ باٱمجاع قاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ مؿغ عٓ٘ إٔ ايغًِ دا٥ظ ٚقاٍ ابٔ عباؼ أؽٗز إٔ ايغًـ املنُٕٛ إىل أدٌ َغ٢ُ قز أسً٘ ا

اٯ١ٜ صٚاٙ ععٝز   {ٜا أٜٗا ايشٜٔ آَٓٛا إسا تزآٜتِ بزٜٔ إىل أدٌ َغ٢ُ  }ٙ ثِ قضأ يف نتاب٘ ٚأسٕ يف

 ٚبًؿغ ايبٝع ٭ْ٘ بٝع إىل أدٌ بجُٔ ساٍ َا ٜزٍ عًٝ٘ َٔ عًِ ٚعًـ ٚمٛٙ   ٜٓعكز بهٌ

 

 أسنض ؽضٚط ايغًِ ايغبع١ ؟

 أسزُٖا: ٚؽضٚط٘ عبع١ طا٥ز٠ ع٢ً ؽضٚط ايبٝع

املغًِ ؾٝ٘ ناملهٌٝ ٚاملٛطٕٚ ٚاملشصٚع يكٍٛ عبز اهلل بٔ أبٞ أٚؾ٢ ٚعبز ايضمحٔ بٔ أبظ٣ نٓا ْقٝب املػامن َع صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل  إْنباط فؿات 

ٜأتٝٓا أْباط ايؾاّ ؾٓغًؿِٗ يف اؿٓط١ ٚايؾعرل ٚايظبٝب ؾكٌٝ أنإ هلِ طصع أّ مل ٜهٔ قاٍ َا نٓا ْغأهلِ عٔ سيو أخضز اٙ عًٝ٘ ٚعًِ ؾهإ 

دٛاط ايغًِ يف سيو باـدل ٚقغٓا عًٝ٘ َا ٜنبط بايقؿ١ ٭ْ٘ يف َعٓاٙ قاي٘ يف ايهايف  ؾجبت 

َٔ صدٌ بهضا صٚاٙ َغًِ ٚعٔ عًٞ أْ٘ باع مج٬ ي٘ ٜزع٢  ٚاملعزٚر َٔ اؿٝٛإ ٚيٛ آرَٝا ؿزٜح أبٞ صاؾع اعتغًـ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ

يؾاؾعٞ قاٍ ابٔ املٓشص ٚممٔ صٜٚٓا عٓ٘ سيو ابٔ َغعٛر ٚابٔ عباؼ ٚابٔ عُض ٚ٭ْ٘ ٜجبت عقٝؿرلا بعؾضٜٔ بعرلا إىل أدٌ َعًّٛ صٚاٙ َايو ٚا

مبا يف ايش١َ فزاقا ؾقح ايغًِ ؾٝ٘ نايٓبات ٚعٓ٘ ٫ ٜقح ٭ٕ اؿٝٛإ ٫ ميهٔ مبط٘ ٭ْ٘ ىتًـ اخت٬ؾا َتبآٜا َع سنض أٚفاؾ٘ ايعاٖض٠ ؾض

تكق٢ فؿات٘ نًٗا تعشص تغًُٝ٘ قاي٘ يف ايهايف ٚقاٍ ابٔ عُض إٕ َٔ ايضبا أبٛابا ٫ ؽؿ٢ تغا٣ٚ ايعبزإ ٚأسزُٖا ٜغاٟٚ أَجاٍ فاسب٘ ٚإٕ اؼ

ٚإٕ َٓٗا ايغًِ يف ايغٔ صٚاٙ اؾٛطداْٞ َٚٔ قاٍ بايضٚا١ٜ ا٭ٚىل محٌ سزٜح ابٔ عُض ع٢ً أِْٗ ٜؾذلطٕٛ َٔ مضاب ؾشٌ بين ؾ٬ٕ قاٍ 

ْتاز ؾشٌ بين ؾ٬ٕ ؾشٌ َعًّٛ صٚاٙ ععٝز  ايؾعيب إمنا نضٙ ابٔ َغعٛر ايغًـ يف اؿٝٛإ ٭ِْٗ اؽذل طٛا إ

نضَإ ٚخٛخ ٚمُٖٛا ٫خت٬ؾُٗا بايقػض ٚايهدل قاٍ أمحز ٫ أص٣ ايغًِ إ٫ ؾُٝا ٜهاٍ أٚ ٜٛطٕ أٚ ٜٛقـ عًٝ٘ ؾأَا  ؾ٬ ٜقح املعزٚر َٔ ايؿٛان٘

ٜتكاصب قاي٘ يف ايؾضح   ايضَإ ٚايبٝض ؾ٬ أص٣ ايغًِ ؾٝ٘ ْٚكٌ ابٔ َٓقٛص دٛاط ايغًِ يف ايؿٛان٘ ٚاـنضٚات ٭ٕ نجرلا َٔ سيو 

٭ْٗا ؽتًـ ٫ٚ ميهٔ تكزٜضٖا باؿظّ   ٫ٚ ؾُٝا ٫ ٜٓنبط نايبكٍٛ

٫ٚ ميهٔ سصعٗا ٱخت٬ف أطضاؾٗا   ٚاؾًٛر ٱخت٬ؾٗا

ٚايض٩ٚؼ ٚا٭ناصع ٭ٕ أنجضٖا ايععاّ ٚاملؾاؾض ٚؿًُٗا قًٌٝ ٚيٝغت َٛط١ْٚ  

ٚايبٝض ملا تكزّ  

 ٚأٚعاطا نايكُاقِ ٚمٖٛا ؾإٕ مل ؽتًـ ص٩ٚعٗاٚأٚعاطٗا فح ايغًِ ؾٝٗا ؾ١ ص٩ٚعاٚا٭ٚاْٞ املدتٌ

ٚمٖٛا ٭ْٗا ؽتًـ إخت٬ؾا َتبآٜا فػضا ٚندلا ٚسغٔ تزٜٚض ٚطٜار٠ م٤ٛ ٚفؿا٤   ٫ٚ ٜقح يف اؾٛاٖض ٚايً٪ي٪ ٚايعكٝل 

  ايجاْٞ

ُٖا  اييت ىتًـ بٗا ايجُٔ نشزاثت٘ ٚدٛرت٘ ٚمز سنض دٓغ٘ ْٚٛع٘ بايقؿات

ٜأخش رٕٚ َا ٚفـ ي٘ َٚٔ غرل ْٛع٘ َٔ دٓغ٘ ٭ٕ اؿل ي٘ ٚقز صمٞ بزْٚ٘ ٚ٭ُْٗا نايؾ٤ٞ ايٛاسز يتشض ِٜ ايتؿامٌ بُٝٓٗا ٫ٚ ٚهٛط إٔ 

 ًٜظَ٘ سيو

٤ٟ ٭ٕ ايعكز تٓاٍٚ َا ٚفؿاٙ ع٢ً ؽضطُٗا ٚإٕ نإ َٔ غرل دٓغ٘ نًشِ بكض عٔ مإٔ ٚؽعرل عٔ بض مل هظ ٚيٛ صمٝا ؿزٜح َٔ أعًـ يف ـ

ٜأخش َهإ ايدل  ؾ٬ ٜقضؾ٘ إىل غرلٙ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚابٔ َاد٘ ٚ٭ْ٘ بٝع غ٬ف غرل ْٛع٘ َٔ دٓغ٘ ٚسنض ابٔ أبٞ َٛع٢ صٚا١ٜ أْ٘ هٛط إٔ 

ؽعرلا َجً٘  

 ايجايح

ؾ٬ ٜقح يف َهٌٝ ٚطْا ٫ٚ يف َٛطٕٚ ن٬ٝ ْك عًٝ٘ ؿزٜح َٔ أعًـ يف ؽ٤ٞ ؾًٝغًـ يف نٌٝ َعًّٛ ٚٚطٕ َعًّٛ  َعضؾ١ قزصٙ مبعٝاصٙ ايؾضعٞ 

ْا ٚيف إىل أدٌ َعًّٛ َتؿل عًٝ٘ ْٚكٌ املضٚطٟ عٔ أمحز إٔ ايغًِ يف ايًي هٛط إسا نإ ن٬ٝ أٚ ٚطْا ٖٚشا ٜزٍ ع٢ً إباس١ ايغًِ يف املهٌٝ ٚ ط

ٚؾل ٚايؾاصح ٚابٔ عبزٚؼ يف تشنضت٘ ٚدظّ ب٘ يف ايٛدٝظ ٚاملٓٛص َٚٓتدب اٯَزٟ قاٍ يف ايؾضح ٖٚٛ قٍٛ ايؾاؾعٞ ٚابٔ املٛطٕٚ ن٬ٝ اختاصٙ امل

ٜتباٜعٕٛ ايتُض ٚطْا ٖٚشا ايقشٝح ٚ٭ٕ ايػضض َعضؾ١ قزصٙ ٫ٚ بز إٔ ٜهٕٛ املهٝاٍ َعًَٛا ف إٕ ؽضط املٓشص ٚقاٍ َايو سيو دا٥ظ إسا نإ ايٓاؼ 
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ل١ بعٝٓٗا غرل َع١ًَٛ مل ٜقح قاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ ؼؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ ايغًِ يف ايطعاّ ٫ هٛط بكؿٝظ َهٝا٫ بعٝٓ٘ أٚ ل

ْت٢ٗ   ٫ ٜعًِ َعٝاصٙ ٫ٚ بجٛب بشصع ؾ٬ٕ ٭ٕ املعٝاص يٛ تًـ أٚ َات ؾ٬ٕ بطٌ ايغًِ ا

 ايضابع

ح  ف قبٌ تغًُٝ٘ ٚ٭ْ٘ ميهٔ بٝع٘ يف اؿاٍ ؾ٬ ساد١ إىل ايغًِ ؾٝ٘ قاي٘ يف ايؾضؾإٕ أعًِ يف عني مل ٜقح ٭ْ٘ صمبا تٌ إٔ ٜهٕٛ يف ايش١َ 

 ي٘ ٚقع يف ايعار٠ نؾٗض ٚمٛٙ ٭ٕ ا٭دٌ إمنا اعتدل يٝتشكل ايضؾل ايشٟ ؽضع َٔ أدً٘ ايغًِيًشزٜح ايغابل  إىل أدٌ َعًّٛ

اؾشاس ٚقزّٚ اؿاز ٚمٛٙ ٭ْ٘ ىتًـ ؾًِ ٜهٔ َعًَٛا ٚعٔ ابٔ ٫ٚ وقٌ سيو باملز٠ اييت ٫ ٚقع هلا يف ايجُٔ ٫ٚ ٜقح إىل اؿقار ٚ -

ٜاؼ ٫ٚ تتباٜعٛا إ٫ إىل أدٌ َعًّٛ أٟ إىل ؽٗض َعًّٛ ٚعٓ٘ أْ٘ قاٍ أصدٛ إٔ ٫ ٜهٕٛ ب٘ بأؼ ٚب ٙ قاٍ َايو عباؼ قاٍ ٫ تباٜعٛا إىل اؿقار ٚايز

  ايعطا٤ ٚعٔ ابٔ عُض صمٞ اهلل عُٓٗا أْ٘ نإ ٜباٜع إىل

عٛا٤ بني مثٔ نٌ قغط أ٫ٚ يزعا٤ اؿاد١ إيٝ٘ َٚت٢ قبض ايبعض ٚتعشص ايباقٞ صدع  ٜأخش نٌ ّٜٛ دظ٤ا َعًَٛإ ٜغًِ يف ؽ٤ٞ ٚ ٜقح أ-

 بكغط٘ َٔ ايجُٔ ٫ٚ هعٌ يًُكبٛض ؾن٬ عٔ ايباقٞ ٭ْ٘ َبٝع ٚاسز َتُاثٌ ا٭دظا٤ ؾكغط ايجُٔ ع٢ً أدظا٥٘ بايغ١ٜٛ نُا يٛ اتؿل أدً٘ 

ع٢ً َاٍ إىل ٚإسا دا٤ بايغًِ قبٌ قً٘ ٫ٚ مضص ؾٝ٘ قبن٘ ٚإ٫ ؾ٬ ؾإٕ اَتٓع صؾع ا٭َض إىل اؿانِ يٝأخشٙ ملا ص٣ٚ ا٭ثضّ إٔ أْغا ناتب عبزا ي٘ -

ٜأخشٙ ؾأت٢ عُض بٔ اـطاب ؾأخشٙ َٓ٘ ٚقاٍ اسٖب ؾكز عتكت ٚص٣ٚ ععٝز يف عٓٓ٘ مٛٙ عٔ عُض ٚعجِ إ أدٌ ؾذا٤ٙ ب٘ قبٌ ا٭دٌ ؾأب٢ إٔ 

مجٝعا ٚ٭ْ٘ طارٙ خرلا قاي٘ يف ايهايف  

 اـاَػ

مل ٜقح ٭ْ٘  (ؾدلاٜض) يٛدٛب تغًُٝ٘ إسا ٭ٕ ايكزص٠ ع٢ً ايتغًِٝ ؽضط ؾًٛ أعًِ يف ايعٓب إىل ؽباط إٔ ٜهٕٛ مما ٜٛدز غايبا عٓز سًٍٛ ا٭دٌ 

ْارصا ٚنبٝع اٯبل  بٌ أٚىل  (ايعبز اهلاصب) ٫ ٜٛدز ؾٝ٘ إ٫ 

ٍ ايعكز ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قزّ املز١ٜٓ ٖٚٛ ٜغًؿٕٛ يف ايجُاص ايغ١ٓ ٚايغٓتني ٚايج٬خ ؾكاٍ َٔ أعًِ يف ؽ٤ٞ ٫ٚ ٜؾذلط ٚدٛرٙ سا-

ؾٝ٘ ؾًٝغًِ يف نٌٝ َعًّٛ ٚٚطٕ َعًّٛ إىل أدٌ َعًّٛ أخضداٙ ٚيٛ نإ ايٛدٛر ؽضط يشنضٙ ٚيٓٗاِٖ عٔ عًـ عٓني ٭ْ٘ ًٜظّ َٓ٘ إْكطاع املغًِ 

ايؾضح ٫ٚ ٜقًح ايغًِ يف مثض٠ بغتإ بعٝٓ٘ قاٍ ابٔ املٓشص ٖٛ ناٱمجاع َٔ أٌٖ ايعًِ ملا صٟٚ عٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ أٚعط ايغ١ٓ قاي٘ يف 

ط بين ٚعًِ أْ٘ اعًـ إيٝ٘ صدٌ َٔ ايٝٗٛر رْاْرل يف متض َغ٢ُ ؾكاٍ ايٝٗٛرٟ َٔ متض سا٥ط بين ؾ٬ٕ ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ أَا َٔ سا٨

نٌٝ َغ٢ُ إىل أدٌ َغ٢ُ صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚغرلٙ ٚصٚاٙ اؾٛطداْٞ يف املذلدِ ٚابٔ املٓشص ٚ٭ْ٘ ٫ٜ٪َٔ تًؿ٘ ؾًِ ٜقح   ؾ٬ٕ ؾ٬ ٚيهٔ

  ايغارؼ

ٜأتٞ ؾٛدب َعضؾ١ صأؼ َاي٘ يرلر بزي٘ نايكضض ٚايؾضن١  َعضؾ١ قزص صأؼ َاٍ ايغًِ ٚاْنباط٘ ٭ْ٘ ٫ ٜ٪َٔ ؾغذ ايغًِ يتأخض املعكٛر عًٝ٘ نُا 

 هٛط إٔ ٜهٕٛ صأؼ املاٍ إ٫ َا هٛط إٔ ٜهٕٛ َغًُا ؾٝ٘ ٭ْ٘ ٜعتدل مبط فؿات٘ ؾأؽب٘ املغًِ ؾٝ٘ قاي٘ يف ايهايف  ؾع٢ً ٖشا ٫

اٙ بقدل٠ ٫ ٜعًُإ قزصٖا ٚٚفؿٗا ؾ٬ تهؿٞ َؾاٖزت٘ نُا يٛ عكز-

٫ٚ ٜقح مبا ٫ ٜٓنبط نذٖٛض ٚمٛٙ ملا تكزّ  -

  ايغابع

تؿضقا ٜبطٌ خٝاص اجملًػ ي٬٦ ٜقرل بٝع رٜٔ بزٜٔ ؿزٜح ابٔ عُض َضؾٛعا ٢ْٗ عٔ بٝع ايهاىل٤  إٔ ٜكبن٘ قبٌ ايتؿضم َٔ فًػ ايعكز

ؾٝ٘ بايهاىل٤ صٚاٙ ايزاصقطين ٚاعتٓبط٘ ايؾاؾعٞ َٔ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ أعًـ يف ؽ٤ٞ ؾًٝغًـ أٟ ؾًٝعط قاٍ ٭ْ٘ ٫ ٜكع اعِ ايغًـ 

ي٘ يف س١َ صدٌ رٜٓا ؾذعً٘ عًُا يف طعاّ إىل أدٌ مل ٜقح قاٍ ابٔ املٓشص أمجع ع٢ً ٖشا نٌ َٔ  ست٢ ٜعطٝ٘ َا أعًؿ٘ قبٌ إٔ ٜؿاصق٘ ٚإٕ نإ

 مؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚصٟٚ عٔ ابٔ عُض أْ٘ قاٍ ٫ ٜقح سيو قاي٘ يف ايؾضح 

عكز ايتغًِٝ يف َهاْ٘  ٭ْ٘ هب َهإ ايعكز ٭ٕ َكتن٢ اٍ ٜشنض يف اؿزٜح ٚنباقٞ ايبٝٛع ٫ٚ ٜؾذلط سنض َهإ ايٛؾا٤ ٭ْ٘ مل-

َا مل ٜعكز بدل١ٜ ٚمٖٛا نغؿ١ٓٝ ٚراص سضب  

ؾاتؿكا ؾٝؾذلط سنضٙ ٭ْ٘ ٫ ميهٔ ايتغًِٝ يف سيو املهإ ٫ٚ قض١ٜٓ ؾٛدب تعٝٝٓ٘ بايكٍٛ نايظَإ ٚإٕ أسنضٙ قبٌ قً٘ أٚ يف غرل َهإ ايٛؾا٤ -

ْ٘ بٝع ا٭دٌ ٚاحملٌ قاي٘ يف ايهايف  ع٢ً أخشٙ داط ٚإٕ أعطاٙ عٛما عٔ سيو أٚ ْكق٘ َٔ ايغًِ مل هظ ٭

 ٫ٚ ٜقح أخش صٖٔ أٚ نؿٌٝ مبغًِ ؾٝ٘ صٜٚت نضاٖت٘ عٔ عًٞ ٚابٔ عباؼ ٚابٔ عُض ٭ْ٘ ٫ ميهٔ ا٫عتٝؿا٤ َٔ عني ايضٖٔ ٫ٚ َٔ س١َ اينأَ

ٜا  }ر َٚايو ٚايؾاؾعٞ يكٛي٘ تعاىل يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ أعًِ يف ؽ٤ٞ ؾ٬ ٜقضؾ٘ إىل غرلٙ ْٚكٌ سٓبٌ دٛاطٙ ٖٚٛ قٍٛ عطا٤ ٚفاٙ

ٚصٟٚ عٔ ابٔ عباؼ ٚابٔ عُض إٔ املضار ب٘ ايغًِ ٚاختاصٙ مجع  {ؾضٖإ َكبٛم١  }إىل قٛي٘  {أٜٗا ايشٜٔ آَٓٛا إسا تزآٜتِ بزٜٔ إىل أدٌ َغ٢ُ 

ٜضٙ أٟ ٫ هعً٘ صأؼ َاٍ عًِ آخض َٔ ا٭فشاب ٚمحًٛا قٛي٘ ٫ ٜقضؾ٘ إىل ؽ

ب ايغًِ بني فدل أٚ ؾغذ ٜٚضدع بضأؼ َاي٘ أٚ بزي٘ إٕ تعشص ؿزٜح ابٔ عُض قاٍ قاٍ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚإٕ تعشص سقٛي٘ خرل ص-

ٜأخش إ٫ َا أعًـ ؾٝ٘ أٚ صأؼ َاي٘ صٚاٙ ايزاصقطين ٫ٚ هٛط بٝع املغًِ ؾٝ٘ قبٌ قبن٘ بػرل خ٬ف عًُٓاٙ ٭ْ٘ ف٢ً اهلل  َٔ أعًـ يف ؽ٤ٞ ؾ٬ 

ع ايطعاّ قبٌ قبن٘ ٚعٔ صبح َا مل ٜنُٔ فشش٘ ايذلَشٟ قاي٘ يف ايؾضح ٚقاٍ ابٔ املٓشص ثبت عٔ ابٔ عباؼ قاٍ إسا عًٝ٘ ٚعًِ ٢ْٗ عٔ بٞ
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أعًُت يف ؽ٤ٞ إىل أدٌ ؾإٕ أخشت َا أعًؿت ؾٝ٘ ٚإ٫ ؾدش عضما أْكك َٓ٘ ٫ٚ تضبح َضتني صٚاٙ ععٝز  

ٕ امل١ٓ ٚ٭ْ٘ إٕ نإ املزٜٕٛ ٜكزص ع٢ً ايٛؾا٤ ٚدب عًٝ٘ ٚإ٫ مل ًٜظَ٘ ؽ٤ٞ ؾإٕ َٚٔ أصار قنا٤ رٜٔ عٔ غرلٙ ؾأب٢ صب٘ مل ًٜظّ بكبٛي٘ ملا ؾٝ٘ ّ-

 ٚرؾع٘ يضب ايزٜٔ أددل ع٢ً قبٛي٘ ًَه٘ ملزٜٔ ؾكبن٘

 

  ايكضض باب

 ٚاؿه١ُ َٓ٘ ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟ بايكضض ؟ أسنض سهِ 

ٚقاٍ اٱَاّ أمحز يٝػ ايكضض َٔ  دا٥ظقاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ مؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ إٔ اقذلاض َاي٘ َجٌ َٔ املهٌٝ ٚاملٛطٕٚ ٚا٭طع١ُ 

 يًُكضض ؿزٜح ابٔ َغعٛر َضؾٛعا َا َٔ ًَغِ ٜكضض َغًُا َغتشباملغأي١ ٜضٜز أْ٘ ٫ ٜهضٙ ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜغتكضض ٖٚٛ 

 قضما َضتني إ٫ نإ نقزق١ َض٠ صٚاٙ ابٔ َاد٘ 

 ٚ٭ٕ ؾٝ٘ تؿضها ٚقنا٤ ؿاد١ املغًِ أؽب٘ ايقزق١ 

 

أسنض أسهاّ ايكضض ؟ 

َٔ َهٌٝ َٚٛطٕٚ ٚغرلٙ ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اعتغًـ بهضا َتؿل عًٝ٘   ٜقح بهٌ عني ٜقح بٝعٗا-

صاؾل ٜٚؿنٞ إىل إٔ ٜكذلض داص١ٜ ٜط٪ٖا ثِ ٜضرٖا  إ٫ بين آرّ ؾ٬ ٜقح قضم٘ ٭ْ٘ مل ٜٓكٌ ٫ٚ ٖٛ َٔ امل

يٝتُهٔ َٔ صر بزي٘   ٜٚؾذلط عًِ قزصٙ ٚٚفؿ٘-

تدلع٘ نغا٥ض عكٛر املعا٬َت ٭ْ٘ عكز ع٢ً َاٍ ؾًِ ٜقح إ٫ َٔ دا٥ظ ايتقضف  ٚنٕٛ َكضض ٜقح -

نايبٝع   ٜٚتِ ايعكز بايكبٍٛ-

ؾٛقـ املًو عًٝ٘   ٭ْ٘ عكز ٜكـ ايتقضف ؾٝ٘ ع٢ً ايكبض ٚميًو ًٜٚظّ بايكبض-

ؾ٬ ميًو املكضض اعذلداع٘ يًظَٚ٘ َٔ دٗت٘ بايكبض  

ا٭دٌ نايقضف ٚيٛ َع تأدًٝ٘ ٭ْ٘ ٚعز ٫ ًٜظّ ايٛؾا٤ ب٘ نتأدٌٝ ايعاص١ٜ ْ٘ عكز َٓع ؾٝ٘ ايتؿامٌ ؾُٓع ؾٝ٘ سا٫ ناٱت٬ف أٚ ٭ٜٚجبت ي٘ ايبزٍ -

ٜتأدٌ اؾُٝع بايتأدٌٝ ؿزٜح املغًُٕٛ ع٢ً ؽضٚط٘ ّ قاٍ اٱَاّ أمحز ايكضض ساٍ ٜٚٓبػٞ إٔ ٜؿٞ بٛعزٙ ٚنشا نٌ رٜٔ ساٍ ٚقاٍ َايو ٚايًٝح 

 و٘ عٔ بعض ايغًـ ٚاختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚفٛب٘ يف اٱْقاف ٚسنضٙ ايبداصٟ يف فح

 

 أسنض فؿ١ صر ايكضض ؟

ؾكُٝت٘ ٚقت ايكضض ْك عًٝ٘ ٭ْٗا س٦ٓٝش ػب   َتكَٛاؾإٕ نإ -

ؾُجً٘ ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اعتغًـ بهضا ؾضر َجً٘ صٚاٙ َغًِ   َجًٝاٚإٕ نإ -

أٟ املجًٞ إسا صر بعٝٓ٘ نشٓط١ ابتًت ؾ٬ ًٜظَ٘ قبٛي٘ ملا ؾٝ٘ َٔ اينضص ٭ْ٘ رٕٚ سك٘   َعٝباَا مل ٜهٔ -

ٚمٖٛا ؾٝشضَٗا ايغًطإ ؾً٘ ايك١ُٝ ٚقت ايكضض ْك عًٝ٘ يف ايزصاِٖ املهغض٠ قاٍ ٜكَٛٗا نِ تغاٟٚ ّٜٛ أخشٖا ؾإٕ مل تذلى املعا١ًَ  ؾًٛعاأٚ -

 تًـ إمنا تػرل ععضٖا ؾأؽبٗت اؿٓط١ إسا صخقت قاي٘ يف ايهايف ٚايؾضح بٗا يهٔ صخقت ؾًٝػ ي٘ إ٫ َجًٗا ٭ْٗا مل ت

 

 ٌٖ هٛط ٚمع ؽضط صٖٔ ٚمُني يًكضض؟ َع سنض ايزيٌٝ؟

 ٚهٛط ؽضط صٖٔ ٚمُني ؾٝ٘ ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اعتكضض َٔ ٜٗٛرٟ ؽعرلا ٚصٖٓ٘ رصع٘ َتؿل عًٝ٘ 

 

 ٌٜ ؟أسنض بعك أفٓاف َا هٛط قضم٘ ؟ َع سنض ايزٍ

ٚهٛط قضض املا٤ ن٬ٝ نغا٥ض املا٥عات ٚهٛط قضم٘ َكزصا بظَٔ َٔ ْٛب١ غرلٙ يرلر َجً٘ يف ايظَٔ َٔ ْٛبت٘ ْك عًٝ٘ ٭ْ٘ َٔ املضاؾل  -

ٜار٠ ْٚكقإ- ٜا صعٍٛ اهلل إٕ اؾرلإ ٜغتكضمٕٛ اـبظ ٚاـُرل ٜٚضرٕ ط ٜار٠ ؿزٜح عا٥ؾ١ قًت  ا ٚاـبظ ٚاـُرل عزرا ٚصرٙ عزرا ب٬ ققز ط

صّ ؾكاٍ ٫ بأؼ إمنا سيو َٔ َضاؾل ايٓاؼ ٫ ٜضار ب٘ ايؿنٌ ٚعٔ َعاس أْ٘ ع٦ٌ عٔ اقذلاض اـبظ ٚاـُرل ؾكاٍ عبشإ اهلل إمنا ٖشا َٔ َها

اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚاُٖا ابٛ بهض برل خرلنِ أسغٓهِ قنا٤ زلعت صعٛ ٍ ٭خ٬م ؾدش ايهبرل ٚأعط ايقػرل ٚخش ايقػرل ٚأعط ايوا

 يف ايؾايف 
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 أسنض َا وضّ قضم٘ ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟

عٌُ ي٘ ع٬ُ ٚمٛٙ ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾشضاّ نإ ٜغهٓ٘ راصٙ أٚ ٜعرلٙ رابت٘ أٚ ٜكنٝ٘ خرلا َٓ٘ أٚ ٜٗزٟ ي٘ أٚ ٟدض ْؿعا ٚنٌ قضض -

٢ْٗ عٔ بٝع ٚعًـ فشش٘ ايذلَشٟ ٚعٔ أبٞ بٔ نعب ٚابٔ َغعٛر ٚابٔ عباؼ صمٞ اهلل عِٓٗ أِْٗ نضٖٛٙ ْٚٗٛا عٔ قضض دض َٓؿع١ ٜٚضٟٚ 

   قضض دض َٓؿع١ ؾٗٛ صبانٌ 

 . صبا ايبٝٛع قزٚر٠ا٭فٓاف اييت هضٟ بٗا بُٝٓا  صبا ايكضٚض غرل قزٚر٠ا٭فٓاف اييت هضٟ بٗا  (قاعز٠ ؾٝٗا أمجاع )

 

ٜار٠ ب٬ ؽضط ٌٖ ٜعز صبا قضض ؟  ٌٖ قن٢ ايكضض بظ

ؾإٕ ؾعٌ سيو ب٬ ؽضط أٚ قن٢ خرلا َٓ٘ ب٬ َٛاطأ٠ داط ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اعتغًـ بهضا ٚصر خرلا َٓ٘ ٚقاٍ خرلنِ أسغٓهِ قنا٤ -

 َتؿل عًٝ٘

 

ٜا قبٌ ايٛؾا٤ ؼغب َٔ ا  يزٜٔ ؟ٌٖ اهلزا

ٙ أٚ ٚإٕ أٖز٣ إيٝ٘ قبٌ ايٛؾا٤ َٔ غرل عار٠ مل هظ إ٫ إٔ وغب٘ َٔ رٜٓ٘ ملا ص٣ٚ ابٔ َاد٘ عٔ أْػ َضؾٛعا إسا أقضض أسزنِ قضما ؾأٖز٣ إيٞ -

َا ؾذعٌ ٜٗزٟ محً٘ ع٢ً ايزاب١ ؾ٬ ٜضنبٗا ٫ٚ ٜكبً٘ إ٫ إٔ ٜهٕٛ دض٣ بٝٓ٘ ٚبٝٓ٘ قبٌ سيو ٚص٣ٚ ا٭ثضّ إٔ صد٬ نإ ي٘ ع٢ً زلاى عؾضٕٚ رصٙ

إيٝ٘ ايغُو ٜٚكَٛ٘ ست٢ بًؼ ث٬ث١ عؾض رصُٖا ؾغأٍ ابٔ عباؼ ؾكاٍ أعط٘ عبع١ رصاِٖ ٚإٕ نتب ي٘ ب٘ عؿتذ١ أٚ قناٙ يف بًز آخض أٚ أٖز٣ 

 إيٝ٘ بعز ايٛؾا٤ ؾ٬ بأؼ بشيو قاي٘ يف ايهايف 

 

 ٌٖ هٛط ٚؾا٤ ايكضض يف بًز أخض ؟ ٚنتاب١ عؿتذ١ ؟

ٚنضٖ٘ اؿغٔ َٚايو ٚايؾاؾعٞ ٚفشش٘ يف اٱْقاف ٚدظّ  ٫ هٛطٚإٕ ؽضط إٔ ٜٛؾٝ٘ يف بًز آخض أٚ ٜهتب ي٘ ب٘ عؿتذ١ ؾضٟٚ عٔ أمحز أْ٘ -

يف بًز يٝٛؾٝ٘ يف آخض  ٚفشش٘ يف ايٓعِ ٚايؿا٥ل ٚسنض ايكامٞ إٔ يًٛفٞ قضض َاٍ ايٝتِٝ هٛط اختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔب٘ يف ايٛدٝظ ٚعٓ٘ 

ايطضٜل سهاٙ يف املػين قاٍ ٚايقشٝح دٛاطٙ ٭ْ٘ َقًش١ هلُا َٔ غرل مضص بٛاسز َُٓٗا ٚايؾضع ٫ ٜضر بتشضِٜ املقاحل اييت ٫ ص يرلبح خط

ٜأخش َٔ قّٛ مبه١ رصاِٖ ثِ ٜهتب هلِ بٗا إىل َقعب بٔ ايظبرل بايعضام ؾٝأخشْٚٗا َٓ٘ ؾغ٦ٌ عٔ  سيو َنض٠ ؾٝٗا ٚملا صٟٚ إٔ ابٔ ايظبرل نإ 

ْت٢ٗ ابٔ عباؼ   ؾًِ ٜض ب٘ بأعا ٚصٟٚ عٔ عًٞ أْ٘ ع٦ٌ عٔ َجٌ سيو ؾًِ ٜض ب٘ بأعا ا

 

 أسنض فؿ١ ٚؽضٚط صر ايكضض يف بًز أخض ؟

ٚنشا مثٔ ٚايطضٜل يعزّ اينضص عًٝ٘ س٦ٓٝش . *** أَٔ ايبًز. **قبٍٛ َع  * َٚت٢ بشٍ املكذلض َا عًٝ٘ بػرل بًز املكضض ٫ٚ َ٪١ْ ؿًُ٘ يظّ صب٘

 مضص ٚيف اؿزٜح ٫ مضص ٫ٚ مضاص نإ ؿ١ًُ َ٪١ْ أٚ ايبًز أٚ ايطضٜل غرل آَٔ مل ًٜظَ٘ قبٛي٘ ٭ْ٘ ٚأدضٙ ٚمُٖٛا ؾإٕ

 

 & ايضٖٔ باب &

 َا املكقٛر بايضٖٔ ؟ 

ٙ َٔ املزٜٔ ٚهٛط يف ايغؿض يكٛي٘ تعاىل  ٚإٕ نٓتِ ع٢ً عؿض ٚمل ػزٚا ناتبا ؾضٖإ  }ٖٚٛ املاٍ هعٌ ٚثٝك١ بايزٜٔ يٝغتٛيف َٓ٘ إٕ تعشص ٚؾا٩

اَا أٚ يف اؿنض قاٍ ابٔ املٓشص ٫ ْعًِ أسزا خايـ ؾٝ٘ إ٫ فاٖزا ٚعٔ عا٥ؾ١ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اؽذل٣ َٔ ٜٗٛرٟ طع {َكبٛم١ 

 ٚصٖٓ٘ رصع٘ َتؿل عًٝ٘ ؾأَا سنض ايغؿض ؾإْ٘ خضز كضز ايػايب 

 

 أسنض ؽضٚط ايضٖٔ ؟

 ٜقح بؾضٚط مخغ١ 

نْٛ٘ َٓذظا ؾ٬ ٜقح َعًكا نايبٝع  -1

 ٚنْٛ٘ َع اؿل أٚ بعزٙ ي١ٰٜ ؾإْ٘ دعً٘ بز٫ عٔ ايهتاب١ ؾٝهٕٛ يف قًٗا ٖٚٛ بعز ٚدٛب اؿل ٜٚقح َع ثبٛت٘ ٭ٕ اؿاد١ راع١ٝ إيٝ٘ ٫ٚ-2

طاب اخل ٜقح قبً٘ يف ظاٖض املشٖب اختاصٙ أبٛ بهض ٚايكامٞ ٭ْ٘ تابع يًزٜٔ ؾ٬ هٛط قبً٘ نايؾٗار٠ قاي٘ يف ايهايف ٚقاٍ يف ايؾضح ٚاختاص أبٛ

فشت٘ ٖٚٛ َشٖب أبٞ سٓٝؿ١ َٚايو ات٢ٗ  

ٚنْٛ٘ ممٔ ٜقح بٝع٘ ٭ْ٘ ْٛع تقضف يف املاٍ ؾًِ ٜقح إ٫ َٔ دا٥ظ ايتقضف نايبٝع  -3

ر زلاٙ ٚنْٛ٘ ًَه٘ أٚ َأسْٚا ي٘ يف صٖٓ٘ قاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ مؿغ عٓ٘ إٔ ايضدٌ إسا اعتعاص ؽ٦ٝا ٜضٖٓ٘ ع٢ً رْاْرل َع١ًَٛ عٓز صدٌ م-4
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استٌُ ٜقح ٖشا إمجاع أٜنا سهاٙ ابٔ املٓشص ٚإٕ صٖٓ٘ بأنجض ؽ٦ٝا َٔ سيو ؾدايـ ٚصٖٔ بػرلٙ مل ٚقت َعًّٛ ؾؿعٌ إٔ سيو دا٥ظ َٚت٢ ؽضط  إىل

ٚاستٌُ إٔ ٜقح يف املأسٕٚ ٜٚبطٌ يف ايظا٥ز نٝؿضٜل ايقؿك١ ؾإٕ أطًل اٱسٕ يف ايضٖٔ ؾكاٍ  (ٚايقشٝح أ٫ ٜبطٌ )  استٌُ إٔ ٜبطٌ يف ايهٌ

 مٞ ٜقح ٚي٘ صٖٓ٘ مبا ؽا٤ ٖٚٛ أسز قٛيٞ ايؾاؾعٞ ٚاٯخض ٫ هٛط ست٢ ٜبني قزصٙ ٚفؿت٘ ٚسًٛي٘ايكا

ٚتأدًٝ٘ ؾإٕ تًـ مُٓ٘ ايضأٖ ْك عًٝ٘ ٭ٕ ايعاص١ٜ َن١ُْٛ ؾإٕ ؾو املعرل ايضٖٔ بػرل إسٕ ايضأٖ قتغبا بايضدٛع ؾٌٗ ٜضدع ع٢ً  :١َُٗ-

 .ٖٚٓا ايتؿضٜل بني سؿغ املًه١ٝ ٚسؿغ ايبٝع  .ع٢ً املشٖب ٜضدع . صٚاٜتني بٓا٤ ع٢ً َا إسا قن٢ رٜٓ٘ بػرل إسْ٘ قاٍ يف ايؾضح 

. ؾايؾضط باطٌ ٚايعكز فشٝح . صط ٜٓايف َكتن٢ ايعكز ـ: ٚسهِ سؿغ ايبٝع 

 مل ب٘ ناملبٝع ٭ْ٘ عكز ع٢ً َاٍ ؾاؽذلط ايع ٚنْٛ٘ َعًَٛا دٓغ٘ ٚقزصٙ ٚفؿت٘-5

صض ٚمثٔ ٚق١ُٝ َتًـ أٚ َآي٘ إىل ايٛدٛب ؾٝقح بعني َن١ُْٛ نػقب ٚعاص١ٜ َٚكبٛض ع٢ً ٚد٘ ايغّٛ أٚ بعكز ؾاعز نل ٚنْٛ٘ بزٜٔ ٚادب-6

 "ايضٖٔ "ٚايعاص١ٜ عنيايكضض ٖب١ ... ٫ ع٢ً رٜٔ نتاب٘ ٚ ر١ٜ ع٢ً عاق١ً قبٌ اؿٍٛ ٫ٚ بعٗز٠ َبٝع ٭ْ٘ يٝػ ي٘ سز ٜٓتٗٞ إيٝ٘ ؾٝعِ مضصٙ 

 . َٓاؾعٖب١ 

 

 صٖٓ٘ ؟أسنض َا ٜقح 

 ٚنٌ َا فح بٝع٘ فح صٖٓ٘ ٭ٕ املكقٛر ا٫عتٝؾام يًزٜٔ باعتٝؿا٥٘ َٔ مثٓ٘ عٓز تعشص اعتٝؿا٥٘ َٔ ايضٖٔ ٖٚشا وٌ مما هٛط بٝع٘ 

 

 ٌٖ ٜقح بٝع املؾاع ؟

 ٫ٚ ٜقح بٝع املؾاع يشيو 

 

 ٌٖ ٜقح صٖٔ املقشـ ؟

  إ٫ املقشـ ؾ٬ ٜقح صٖٓ٘ ٚيٛ ملغًِ ٭ْ٘ ٚع١ًٝ إىل بٝع٘ احملضّ

 

 أسنض ع١ً عزّ فش١ صٖٔ َا ٫ ٜقح بٝع٘ ؟

َٚا٫ ٜقح بٝع٘ نشض ٚأّ ٚيز ٚٚقـ ٚنًب ٚآبل ٚفٍٗٛ  

 ٫ ٜقح صٖٓ٘ ٭ْ٘ ٫ ميهٔ بٝعٗا ٚإٜؿا٤ ايزٜٔ َٓٗا ٖٚٛ املكقٛر بايضٖٔ 

 

 ٌٖ ٜقح صٖٔ ايجُض٠ قبٌ بزٚ ف٬سٗا ٚايظصع قبٌ اؽتزار سب٘ ؟ َٚا ايع١ً يف سيو ؟

ايٓٗٞ عٔ بٝعُٗا يعزّ أَٔ ايعا١ٖ ٚبتكزٜض تًؿٗا ٫ ٜؿٛت سل املضتٗٔ  بزٚ ف٬سٗا ٚ ايظصع قبٌ اؽتزار سب٘ ؾٝقح صُٖٓٗا ٭ٕإ٫ ايجُض٠ قبٌ 

 َٔ ايزٜٔ يتعًك٘ بش١َ ايضأٖ 

 

 ٌٖ ٜقح صٖٔ ايكٔ رٕٚ صمح٘ ؟

ٙ بٝع صمح٘ َع٘ ٭ٕ ايتؿضٜل بُٝٓٗا قضّ ٚاؾُع ٚايكٔ رٕٚ صمح٘ احملضّ ٭ٕ ايضٖٔ ٫ ٜظٌٜ املًو ؾ٬ وقٌ ب٘ ايتؿضٜل ؾإٕ استٝر إىل بٝع

 بُٝٓٗا يف ايبٝع دا٥ظ ؾتعني ٚيًُضتٗٔ َٔ ايجُٔ بكزص ق١ُٝ املضٖٕٛ قاٍ َعٓاٙ يف ايهايف 

 

 ٌٖ ٜقح صٖٔ َاٍ ايٝتِٝ ؟

 ٫ٚ ٜقح صٖٔ َاٍ ايٝتِٝ يًؿاعل ٫ْ٘ تعضٜض ب٘ ي٬ًٗى ٫ْ٘ قز هشزٙ ايؿاعل اٚ ٜؿضط ؾٝ٘ ؾٝنٝع

 

 املضتٗٔ ٜكبن٘ مل َا ايضٖٔ يف ايضدٛع ٚيًضأٖ ؾقٌ

 َت٢ يظّ ايضٖٔ ؟

قٝاعا ع٢ً ايبٝع ْٚك  أْ٘ ًٜظّ مبذضر ايعكزٚعٓ٘ يف غرل املهٌٝ ٚاملٛطٕٚ  {ؾضٖإ َكبٛم١  }يكٛي٘ تعاىل  قبن٘ يظّؾإٕ : ٚب٘ قاٍ ايؾاؾعٞ 

 يف ايتًدٝك ٖشا أؽٗض ايضٚاٜتنيٍ عًٝ٘ يف صٚا١ٜ املُْٝٛٞ ٚقاٍ ايكامٞ يف ايتعًٝل ٖشا قٍٛ أفشابٓا قا

يٝغت ؽضطا قاي٘ يف ٚقاٍ ايؾاؾعٞ اعتزا١َ ايكبض ٖٚٛ املشٖب عٓز ابٔ عكٌٝ ٚغرلٙ ٚعًٝ٘ ايعٌُ ٚقاٍ َايو ًٜظّ ايضٖٔ مبذضر ايعكز نايبٝع 

 .ٖٚشا ايضادح  ايؾضح 
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 ٌٖ ٜقح يًضأٖ ايتقضف يف ايضٖٔ ؟ َٚا ايع١ً يف سيو ؟

٭ْ٘ قبٛؼ ع٢ً إعتٝؿا٤ سك٘ ؾتقضف ايضأٖ ؾٝ٘ ٜؿٛت عًٝ٘ سك٘ ٚقاٍ ابٔ املٓشص أمجع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ  املضتٗٔ ؾ٬ ٜقح تقضؾ٘ ؾٝ٘ ب٬ إسٕ

 يًُضتٗٔ َٓع ايضأٖ َٔ ٚط٤ أَت٘ املض١ْٖٛ 

 

 َا اؿاي١ اييت ٜقح ؾٝٗا ايتقضف يف ايضٖٔ ؟

 ٙ ٭ْ٘ إعتام َٔ َايو تاّ املًو ٚايتػًٝب ْك عًٞ َبين ع٢ً ايغضا١ٜؾإْ٘ ٜقح َع اٱثِ ٭ْ٘  إ٫ بايعتل

 

 نٝـ ؼػ ايؾضٜع١ ع٢ً ايعتل ؟

 ٚعًٝ٘ قُٝت٘ َهاْ٘ تهٕٛ صٖٓا نبزٍ أمش١ٝ ٚمٖٛا ٭ْ٘ ابطٌ سل املضتٗٔ َٔ ايٛثٝك١ بػرل إسْ٘ ؾًظَت٘ قُٝت٘ نُا يٛ أبطًٗا أدٓيب

 

 ٌٖ ٜٓؿش عتل املعغض ؟

 ٖٚٛ َشٖب َايو  ٚاملعغضٚعٓ٘ ٫ ٜٓؿش عتل املعغض ٭ْ٘ عتل يف ًَه٘ ٜبطٌ ب٘ سل غرلٙ ؾاختًـ ؾٝ٘ املٛعض  

 

ٙ ؟  ملٔ ٜهٕٛ نغب ايضٖٔ ٚمنا٩

ٙ صٖٔ ٭ْ٘ تابع ي٘ ٚ٭ْ٘ سهِ ثبت يف ايعني بعكز املايو ؾٝزخٌ ؾٝ٘ ايُٓا٤ ٚاملٓاؾع قاٍ يف ايؾضح ٚأَا اؿزٜح  غًل ٫ ٟ) ٚنغب ايضٖٔ ٚمنا٩

ْت٢ٗ ( ايضٖٔ َٔ فاسب٘  ْت٘ ع٢ً ايضأٖ ا ٜتعًل ب٘ سل املضتٗٔ َٚ٪  ؾٓكٍٛ ب٘ ٚإٕ غُٓ٘ ٚنغب٘ ٚمنا٤ٙ يًضأٖ ٚيهٔ 

 

 َت٢ ٜهٕٛ املضتٗٔ مأَ ؟

 غضَ٘ ي٘ غُٓ٘ ٚعًْٝ٘ك عًٝ٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ ٜػًل ايضٖٔ َٔ فاسب٘ ايشٟ صٖٓ٘  إ٫ يتؿضٜطٖٚٛ أَا١ْ بٝز املضتٗٔ ٫ ٜنُٓ٘ 

يٛ صٚاٙ ايؾاؾعٞ ٚايزاصقطين ٚقاٍ إعٓارٙ سغٔ َتقٌ ٚصٚاٙ ا٭ثضّ بٓشٛٙ ٚصٟٚ عٔ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ ٚب٘ قاٍ عطا٤ ٚايظٖضٟ ٚايؾاؾعٞ ٚ٭ْ٘ 

 مُٔ ٫َتٓع ايٓاؼ َٓ٘ خٛؾا َٔ مُاْ٘ ؾتتعطٌ املزآٜات ٚؾٝ٘ مضص ععِٝ 

 

 َاسا يف ساي١ تًـ بعض ايضٖٔ ؟

 ٜٚكبٌ قٛي٘ بُٝٝٓ٘ يف تًؿ٘ ٚإْ٘ مل ٜؿضط ٭ْ٘ أَني ؾأؽب٘ املٛرع 

 

 َاسا يف ساي١ ايضٖٔ ع٢ً أدظا٤ ؟

 رٜٔ نً٘ َتعًل ظُٝع أدظا٤ ايضٖٔٚإٕ تًـ بعض ايضٖٔ ؾباقٝ٘ صٖٔ ظُٝع اؿل ٭ٕ اٍ

 

 ملاسا ٫ ٜٓؿو َٔ ايضٖٔ ؽ٧ ست٢ ٜكن٢ ايزٜٔ نً٘ ؟

ؾهإ ٚثٝك١ بهٌ دظ٤ َٓ٘ ناينُإ قاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ أسؿغ عٓ٘  ايضٖٔ ٚثٝك١ بايزٜٔ نً٘ي٘ ٭ٕ ٫ٚ ٜٓؿو َٓ٘ ؽ٤ٞ ست٢ ٜكنٞ ايزٜٔ ى

 ع٢ً إٔ َٔ صٖٔ ؽ٦ٝا مباٍ ؾأر٣ بعن٘ ٚأصار إخضاز بعض ايضٖٔ إٔ سيو يٝػ ي٘ ست٢ ٜٛؾٝ٘ آخض سك٘ أٚ ٜدل٥٘ 

 

ٜأت٘ املضتٗٔ عك٘ عٓز اؿًٍٛ ؾايضٖٔ ٍ  ٙ ؟ ٚنٝـ ٜكبض ايضٖٔ يف ٖش٠ اؿاي١؟ٌٖ ٜقح يضأٖ ؽضط إٕ مل 

ٜأت٘ عك٘ عٓز اؿًٍٛ ٚإ٫ ؾايضٖٔ ي٘  صٚاٙ  ايضٖٔ ؿزٜح ٫ ٜػًل مل ٜقح ايؾضطٚإسا سٌ أدٌ ايزٜٔ ٚنإ ايضأٖ قز ؽضط يًُضتٗٔ أْ٘ إٕ مل 

قاٍ ابٔ املٓشص ٖشا َع٢ٓ قٛي٘ ٫ ٜػًل ايضٖٔ  َعٓاٙ ٫ ٜزؾع صٖٓا إىل صدٌ ٜكٍٛ إٕ د٦تو بايزصاِٖ إىل نشا ٚنشا ٚإ٫ ؾايضٖٔ يوا٭ثضّ قاٍ أمحز 

عٓز َايو ٚايجٛصٟ ٚأمحز ٚيف سزٜح َعا١ٜٚ بٔ عبز اهلل بٔ دعؿض  

ٔ َٓظيٞ ؾكاٍ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ ٜػًل ايضٖٔ ٚ٭ْ٘ عًل ايبٝع  إٔ صد٬ صٖٔ راصا باملز١ٜٓ إىل أدٌ َغ٢ُ ؾُن٢ ا٭دٌ ؾكاٍ ايشٟ اصٗت

فح نُا يٛ عًك٘ ع٢ً قزّٚ طٜز ٜٚقح ايضٖٔ ْقضٙ أبٛ اـطاب ٭ْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ٫ ٜػًل ايضٖٔ ؾغُاٙ ع٢ً ؽضط َغتكبٌ ؾًِ ٟ

قاي٘ يف ايؾضح   ٚمل وهِ بؿغارٙصٖٓا 

بٌ ًٜظَ٘ ايٛؾا٤ نايزٜٔ ايشٟ ٫ صٖٔ ب٘  

ٜأسٕ يػرلٙ ؾٝبٝع٘ ٭ْ٘ َأسٕٚ ي٘   ٜأسٕ يًُضتٗٔ يف بٝع ايضٖٔ أٚ  أٚ 
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ْؿغ٘ يٝٛؾٝ٘ سك٘ َٔ مثٓ٘ ٭ْ٘ املكقٛر ببٝع٘  أٚ ٜبٝع٘ ٖٛ ب

ْك عًٝ٘ بٓؿغ٘ أٚ أَٝٓ٘ يكٝاَ٘ َكاّ املُتٓع ٚٚؾ٢ رٜٓ٘ ٭ْ٘ سل تعني عًٝ٘ ؾكاّ اؿانِ َكاَ٘ ؾٝ٘  ؾإٕ أب٢ سبػ أٚ عشص ؾإٕ أفض باع٘ اؿانِ

ٖٔ ٚيًُضتٗٔ صنٛب ايضٖٔ ٚسًب٘ بكزص ْؿكت٘ ب٬ إسٕ ٚنشا إٕ غاب صأٖ ٫ٚ ٜبٝع٘ َضتٗٔ إ٫ بإسٕ صب٘ أٚ إسٕ اؿانِ ؾقٌ يف ا٫ْتؿاع بايض

ْا ٚيي ايزص ٜؾضب بٓؿكت٘ إسا نإ  ايضأٖ ٚيٛ سامضا ْك عًٝ٘ ملا ص٣ٚ ايبداصٟ ٚغرلٙ عٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ايعٗض ٜضنب بٓؿكت٘ إسا نإ َضٖٛ

ْا ٚع٢ً ايشٟ ٜضنب من٘ ٚعًٝ٘ غضَ٘ ٭ْا ْكٍٛ ب٘ ٚايُٓا٤ يًضأٖ ٚيهٔ ٜٚؾضب ايٓؿك١ ٫ٚ ٜعاصم٘ سزٜح ٫ ٜػًل ايضٖٔ َٔ صآٖ٘ ي٘ ؽ َضٖٛ

ٜض يًُضتٗٔ ١ٜ٫ٚ فضؾ٘ إىل ْؿكت٘ يجبٛت ٜزٙ عًٝ٘ ٚيٛدٛب ْؿك١ اؿٝٛإ ؾٗٛ نايٓا٥ب عٔ املايو يف سيو ٚقً٘ إٕ اتؿل بٓٝ٘ ايضدٛع ٚأَا ؽ

عًٝ٘ ٫قتنا٤ ايكٝاؼ أْ٘ ٫ ٜٓتؿع املضتٗٔ َٔ ايضٖٔ احملًٛب ٚاملضنٛب نايعبز ٚا٭١َ ؾًٝػ يًُضتٗٔ إٔ ٜٓؿل عًٝ٘ ٜٚغتدزَ٘ بكزص ْؿكت٘ ْك 

 بؾ٤ٞ تضنٓاٙ يف املضنٛب ٚاحملًٛب يًددل ٫ٚ هٛط يًُضتٗٔ ا٫ْتؿاع بايضٖٔ بػرل إسٕ ايضأٖ قاٍ يف ايؾضح ٫ ْعًِ ؾٝ٘ خ٬ؾا 

 

 ٌٖ يًُضتٗٔ اٱْتؿاع بايضٖٔ ؟

ْا-  يطٝب ْؿػ صب٘ ب٘ َا مل ٜهٔ ايزٜٔ قضما  بإسٕ ايضأٖ ٚي٘ اٱْتؿاع ب٘ فا

 
 َا سهِ اٱْتؿاع ؾض ايٓؿع ؟ َٚا ايع١ً يف سيو ؟

ؾٝشضّ ا٫ْتؿاع ؾض ايٓؿع قاٍ أمحز أنضٙ قضض ايزٚص ٖٚٛ ايضبا احملض ٜعين إسا ناْت ايزاص صٖٓا يف قضض ٜٓتؿع بٗا املضتٗٔ  -

ْا يقرلٚصت٘ عا ْا عًٝ٘ با٫ْتؿاع ب٘ فا  ص١ٜ يهٔ ٜقرل َنُٛ

 
 ع٢ً َٔ تهٕٛ َ٪١ْ ايضٖٔ ٚادض٠ كظْ٘ ٚادض٠ صرٙ ؟

َٚ٪١ْ ايضٖٔ ٚادض٠ كظْ٘ ٚأدض٠ صرٙ َٔ إباق٘ ع٢ً َايه٘ ؿزٜح ٫ ٜػًل ايضٖٔ َٔ فاسب٘ ايشٟ صٖٓ٘ ي٘ غُٓ٘ ٚعًٝ٘ غضَ٘ صٚاٙ ايؾاؾعٞ 

 ٚايزاصقطين 

 

 َاسا وزخ يف ساي١ اْؿام املضتٗٔ ع٢ً ايضٖٔ ب٬ إسٕ ايضأٖ ؟

أْؿل املضتٗٔ ع٢ً ايضٖٔ ب٬ إسٕ ايضأٖ َع قزصت٘ ع٢ً اعت٦شاْ٘ ؾُتدلع سهُا يتقزق٘ ب٘ ؾًِ ٜضدع بعٛم٘ ٚيٛ ٣ْٛ ايضدٛع نايقزق١ ع٢ً ٚإٕ 

ْا٥ب أؽب٘ ايٛنٌٝ ٚإٕ تعشص اعت٦شاْ٘ ٚأْؿل ب١ٝٓ ايضدٛع صدع ٍٚ ٚ مل َغهني ٚيتؿضٜط٘ بعزّ ا٫عت٦شإ ٚإٕ اْؿل بإسْ٘ ب١ٝٓ ايضدٛع صدع ٭ْ٘ 

 تأسٕ اؿانِ ٱستٝاد٘ ؿضاع١ سك٘ ٚنشا ٚرٜع١ ٚعاص١ٜ ٚرٚاب َغتأدض٠ ٖضب صبٗا ؾً٘ ايضدٛع إسا أْؿل ع٢ً سيو ب١ٝٓ ايضدٛع عٓز تعشص إسٕٜػ

 َايهٗا

 

 ْؿغ٘ ؿغ ايعني قبض َٔ ؾقٌ

 َاسا وزخ يف ساي١ قبض ايعني ؿغ ْؿغ٘ ٚارع٢ ايضر يًُايو ؟

ٖٚٛ املؾٗٛص عٔ  مل ٜكبٌ قٛي٘ إ٫ بب١ًَٓٝٚتكط َٚكذلض َٚناصب ٚارع٢ ايضر يًُايو ؾأْهضٙ  بٚأدرل َٚغتأدض َٚؾذل ٚبا٥ع ٚغالنُضتٗٔ  

٭ْ٘ أَني يف اؾ١ًُ ٚنشا اـ٬ف يف املغتأدض قاي٘ يف ايكٛاعز  بكبٍٛ قٍٛ املضتٗٔ ٚمٛٙ يف ايضرأمحز ٚخضز أبٛ اـطاب ٚابٛ اؿغني ٚدٗا 

 ٚقزَ٘ يف ايهايف 

 

 ارعا٤ ايضر َٔ قبٌ َٛرع أٚ ٚنٌٝ  أٚ ٚفٞ أٚ ر٫ٍ ؟َاسا وزخ يف ساي١ 

املاٍ ملٓؿع١ َؾذلن١ بٝٓ٘ ٚبني َايه٘ ناملناصب ٚنشا َٛرع ٚٚنٌٝ ٚٚفٞ ٚر٫ٍ ظعٌ إسا ارع٢ ايضر قاٍ يف ايكٛاعز ايكغِ ايجايح َٔ قبض 

 سكِٗٚايؾضٜو ٚايٛنٌٝ ظعٌ ٚايٛفٞ نشيو ؾؿٞ قبٍٛ قٛهلِ يف ايضر ٚدٗإ يٛدٛر ايؾا٥بتني يف 

يف صٚا١ٜ ابٔ َٓقٛص ٖٚٛ اختٝاص ابٔ ساَز ٚابٔ أبٞ َٛع٢ ٚايكامٞ يف اجملضر ٚابٔ عكٌٝ ٚغرلِٖ   أسزُٖا عزّ ايكبٍٛ ْك عًٝ٘ يف املناصب 

زت سيو َٓقٛفا عٔ  ٚايجاْٞ قبٍٛ قٛهلِ يف سيو اختاصٙ ايكامٞ يف خ٬ؾ٘ ٚابٓ٘ أبٛ اؿغني ٚايؾضٜـ أبٛ دعؿض ٚأبٛ اـطاب يف خ٬ؾ٘ ٚٚد

ْت٢ٗ   أمحز يف املناصب أٜنا إٔ ايكٍٛ قٛي٘ بُٝٝٓ٘ ا

 َايه٘ ٚسزٙ قاٍ َعٓاٙ يف ايكٛاعزٚب٬ دعٌ ٜكبٌ قٛي٘ بُٝٝٓ٘ ٭ْ٘ أَني قبض املاٍ ملٓؿع١ 

 

 ٚايهؿاي١ اينُإ باب
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 أسنض سهِ اينُإ ٚايهؿاي١ ؟

قاٍ ابٔ عباؼ ايظعِٝ ايهؿٌٝ ٚيكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘  {ٚملٔ دا٤ ب٘ محٌ بعرل ٚأْا ب٘ طعِٝ  }اينُإ دا٥ظ إمجاعا يف اؾ١ًُ يكٛي٘ تعاىل 

 ٚعًِ ايظعِٝ غاصّ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايذلَشٟ ٚسغٓ٘ 

 

 أسنض ايؿضم بني اينُإ ٚايهؿاي١؟

 . اينُإ ٜهٕٛ يف املاٍ بُٝٓا ايهؿاي١ تهٕٛ يف ايبزٕ

 

 أسنض فؿ١ فش١ اينُإ أٚ ايهؿاي١ ؟

ْا مأَ أٚ نؿٌٝ اٯٕ  - ٜقشإ تٓذٝظا نأ

ْا مأَ يو ٚنؿٌٝ ب٘ ي١ٰٜ ايغابك١  - ٚتعًٝكا نإٕ أعطٝت٘ نشا ؾأ

ْا مأَ يو أٚ نؿٌٝ عٓز أبٞ اـطاب ٚايؾضٜـ أبٞ دعؿض ٖٚٛ َشٖب أبٞ دعؿض ٖٚٛ َشٖب أبٞ سٓٝؿ١ ٚقاٍ - ٚتٛقٝتا نإسا دا٤ صأؼ ايؾٗض ؾأ

 ايكامٞ ٫ ٜقح ٭ْ٘ إثبات سل اٯرَٞ ؾًِ هظ سيو ؾٝ٘ نايبٝع ٖٚٛ َشٖب ايؾاؾعٞ 

 

 أسنض اؿا٫ت اييت ٜقح ؾٝٗا اينُإ ٚ ايهؿاي١ ؟

بضع٘ ٭ْ٘ إهاب َاٍ ؾًِ ٜقح إ٫ َٔ دا٥ظ ايتقضف  ممٔ ٜقح ت-

إ٫  ٚيضب اؿل َطايب١ اينأَ ٚاملنُٕٛ َعا أٚ أُٜٗا ؽا٤ يجبٛت اؿل يف سَتُٗا ٚسهٞ عٔ َايو يف إسز٣ ايضٚاٜتني عٓ٘ أْ٘ ٫ ٜطايب اينأَ-

ايؾضح  قاي٘ يف  ايظعِٝ غاصّإسا تعشص َطايب١ املنُٕٛ عٓ٘ ٚيٓا قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ 

يهٔ يٛ مُٔ رٜٓا سا٫ إىل أدٌ َعًّٛ فح ٚمل ٜطايب اينأَ قبٌ َنٝ٘ ْك عًٝ٘ يف صدٌ مُٔ َا ع٢ً ؾ٬ٕ إٔ ٜ٪رٜ٘ سك٘ يف ث٬خ عٓني 

ؾٗٛ عًٝ٘ ٜٚ٪رٜ٘ نُا مُٔ ٚؿزٜح صٚاٙ ابٔ َاد٘ عٔ ابٔ عباؼ َعٓاٙ إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؼٌُ عؾض٠ رْاْرل عٔ صدٌ قز يظَ٘ 

ٚتأدٌ ٚهٛط ؽايـ َا يف إىل ؽٗض ٚقناٖا عٓ٘ ٚ٭ْ٘ َاٍ يظّ َ٪د٬ بعكز ؾهإ نُا ايتظَ٘ نايجُٔ امل٪دٌ ٚمل ٜهٔ ع٢ً اينأَ سا٫  غضمي٘

 ايشَتني

٥ع قبٌ ٜٚقح عٗز٠ ايجُٔ ٚاملجُٔ يزعا٤ اؿاد١ إيٝ٘ بإٔ ٜنُٔ ايجُٔ إٕ اعتشل املبٝع أٚ صر بعٝب أٚ ا٭صـ إٕ خضز َعٝبا أٚ ٜنُٔ ايجُٔ يًبا-

تغًُٝ٘ أٚ إٕ ظٗض ب٘ عٝب ٚممٔ أداط مُإ ايعٗز٠ يف اؾ١ًُ أبٛ سٓٝؿ١ َٚايو ٚايؾاؾعٞ قاي٘ يف ايؾضح  

ٙ ٚاملكبٛض ع٢ً ٚد٘ ايغّٛ إٕ عاَٚ٘ ٚقطع مثٓ٘ أٚ عاَٚ٘ ٚمل ٜكطع مثٓ٘ يرلٜ٘ أًٖ٘ إٕ صمٛٙ ٚإ٫ صرٙ ٭ْ٘ َنُٕٛ ع٢ً قابن٘ إسا تًـ بٝز

ؾٝقح مُاْ٘ نعٗز٠ املبٝع  

ٚايعني املن١ُْٛ نايػقب ٚايعاص١ٜ ٭ْٗا َن١ُْٛ ع٢ً َٔ ٖٞ بٝزٙ يٛ تًؿت ؾقح مُاْٗا َٚع٢ٓ مُإ غقب ٚمٛٙ مُإ اعتٓؿاسٙ ٚايتظاّ -

 ؼقًٝ٘ أٚ قُٝت٘ عٓز تًؿ٘ ؾٗٛ نعٗز٠ املبٝع 

 

 أسنض اؿا٫ت اييت ٫ ٜقح ؾٝٗا اينُإ ٚ ايهؿاي١ ؟

ٕ ٫ٚ ٜقح مُإ غرل املن١ُْٛ نايٛرٜع١ ٚمٖٛا نايعني امل٪دض٠ َٚاٍ ايؾضن١ ٭ْٗا غرل َن١ُْٛ ع٢ً فاسب ايٝز ؾهشا ع٢ً مآَ٘ إ٫ إٔ ٜنِ-

ايتعزٟ ؾٝٗا ؾٝقبح يف ظاٖض ن٬ّ أمحز ٭ْٗا َع ايتعزٟ َن١ُْٛ نايػقب  

تعذٝظ ْؿغ٘  ٫ٚ رٜٔ ايهتاب١ ٭ْ٘ يٝػ ب٬طّ ٫ٚ َآي٘ إىل ايًظّٚ ٭ْ٘ ميًو -

ْت٢ٗ ٜٚقح مُإ املعًّٛ ٚاجملٍٗٛ قبٌ ٚدٛب٘ ٚبعزٙ-  ٫ٚ بعض رٜٔ مل ٜكزص ؾٗايت٘ سا٫ َٚآ٫ قاٍ يف ايؿضٚع ٚفشش٘ أبٛ اـطاب ٜٚؿغضٙ ا

 ي١ٰٜ ٚمحٌ ايبعرل ىتًـ ؾٗٛ غرل َعًّٛ ٚقز مُٓ٘ قبٌ ٚدٛب٘ 

 

 عًٝ٘ ؟ َاسا وزخ يف ساي١ إٕ قن٢ اينأَ َا ع٢ً املزٜٔ ب١ٝٓ ايضدٛع

ٜأسٕ ي٘ املزٜٔ يف اينُإ ٚايكنا٤ ٭ْ٘ قنا٤ َدل٤٣  ٜتدلع ب٘ ٚإٕ قن٢ اينأَ َا ع٢ً املزٜٔ ٣ْٛٚ ايضدٛع عًٝ٘ صدع ٚيٛ مل  َٔ رٜٔ ٚادب مل 

يٝقًٞ عًٝ٘ مُإ َٔ ٖٛ عًٝ٘ ناؿانِ إسا قناٙ عٓ٘ عٓز إَتٓاع٘ ٚأَا قنا٤ عًٞ ٚأبٞ قتار٠ عٔ املٝت ؾهإ تدلعا يكقز بضا٠٤ سَت٘  ؾهإ َٔ

 ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َع عًُُٗا أْ٘ مل ٜذلى ٚؾا٤ ٚايه٬ّ ؾُٝٔ ٣ْٛ ايضدٛع ٫ َٔ تدلع 
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 ؾٌٗ ي٘ إٔ ٜضدع إٕ ٣ْٛ ؟. يف ساي١ َٔ أر٣ عٔ غرلٙ رٜٓا ٚادبا 

ٜؿتكض إىل ١ْٝ ٭ْٗا ٫ ػظ٤٣ بػرل ١ْٝ ٚنشا نٌ َٔ أر٣ عٔ غرلٙ رٜٓا ٚادبا ؾرلدع إٕ ٣ْٛ ايضدٛع ٚإ٫ ؾ٬ إ٫ ايظنا٠ ٚايهؿاص٠ ٚمُٖٛا مما 

 ممٔ ٖٞ عًٝ٘ 

 

ٜتِ إبضا٤ اينأَ ؟  َت٢ 

٭ْ٘ تبع ي٘ ٚاينُإ ٚثٝك١ ؾإسا بض٤٣ ا٭فٌ طايت ايٛثٝك١ نايضٖٔ   بض٤٣ مآَ٘ملزٜٕٛ بٛؾا٤ أٚ إبضا٤ أٚ سٛاي١ ٚإٕ بض٤٣ ا-

 ٫ٚ عهػ أٟ ٫ ٜدلأ َزٜٔ بدلا٠٤ مأَ يعزّ تبعٝت٘ ي٘

  اينأَ يف ساي١ مُٔ اثٓإ ٚاسزا ؟َٔ ٜهٕٛ 

 ٚيٛ مُٔ اثٓإ ٚاسزا ٚقاٍ نٌ مُٓت يو ايزٜٔ نإ يضب٘ طًب نٌ ٚاسز بايزٜٔ نً٘ يجبٛت٘ يف س١َ املزٜٔ أفاي١ ٚيف س١َ اينآَني تبعا نٌ

ٙ ع٢ً صدٌ أيـ رصِٖ ؾأقاّ بٗا ٚاسز َُٓٗا مأَ ايزٜٔ َٓؿضرا ٜٚدلٕٚ بأسزِٖ أسزِٖ ٚبإبضا٤ املنُٕٛ عٓ٘ قاٍ َٗٓا عأيت أمحز عٔ صدٌ ٍ

مأَ ؾأُٜٗا ؽا٤ أخشٙ عك٘ ؾأساٍ صب املاٍ صد٬ عًٝ٘ عك٘ قاٍ ٜدلأ ايهؿ٬ٕٝ   نؿًٝني نٌ ٚاسز َُٓٗا نؿٌٝ

 ٚإٕ قا٫ مُٓا يو ايزٜٔ ؾبُٝٓٗا باؿقك أٟ ْقؿني ٭ٕ َكتن٢ ايؾضن١ ايتغ١ٜٛ 

 

 ايهؿاي١ يف ؾقٌ

 ؟َا املكقٛر بايهؿاي١ ؟ َع سنض ا٭ري١ 

أٚ عاص١ٜ ٚمُٖٛا قاٍ يف ايؾضح ٚمج١ً سيو إٔ ايهؿاي١ بايٓؿػ فشٝش١  ًٜتظّ بإسناص بزٕ َٔ عًٝ٘ سل َايٞ إىل صب٘ َٔ رٜٔٚايهؿاي١ ٖٞ إٔ  -

ّ تقح ايظعِٝ غاصٚؿزٜح  -{قاٍ ئ أصعً٘ َعهِ ست٢ ت٪تٕٛ َٛثكا َٔ اهلل يتأتٓين ب٘ إ٫ إٔ واط بهِ  }يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ يكٛي٘ تعاىل 

ْا نؿٌٝ بؿ٬ٕ أٚ بٓؿغ٘ أٚ بزْ٘ أٚ ٚدٗ٘ أٚ مأَ أٚ طعِٝ ٚمٖٛا ببزٕ نٌ  َٔ ًٜظَ٘ اؿنٛص يف فًػ اؿهِ بًؿغ أ

 

 أسنض َٔ مل تقح ببزْ٘ ايهؿاي١ ؟

َضؾٛعا ٫ نؿاي١  ٫ٚ تقح ببزٕ َٔ عًٝ٘ سز هلل تعاىل أٚ ٯرَٞ قاٍ يف ايؾضح ٖٚٛ قٍٛ أنجض ايعًُا٤ ؿزٜح عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ 

 يف سز ٚ٭ٕ َبٓاٙ ع٢ً اٱعكاط ٚايزص٤ بايؾب١ٗ ؾ٬ ٜزخً٘ ا٫عتٝجام ٫ٚ ميهٔ اعتٝؿا٥٘ َٔ غرل اؾاْٞ 

 

 ٌٖ صم٢ ايهؿٌٝ ؽضط َعتدل يف ايهؿاي١ ؟

ٜٚعتدل صم٢ ايهؿٌٝ ٭ْ٘ ٫ ًٜظَ٘ اؿل ابتزا٤ إ٫ بضماٙ  

ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بضدٌ يٝق٢ً عًٝ٘ ؾكاٍ أعًٝ٘ رٜٔ قًٓا رٜٓاصإ ؾاْقضف  ٫ املهؿٍٛ ٫ٚ املهؿٍٛ ي٘ ناينُإ ؿزٜح دابض أت٢

 ايهؿاي١  ؾتشًُُٗا أبٛ قتار٠ ؾق٢ً عًٝ٘ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صٚاٙ أمحز ٚايبداصٟ مبعٓاٙ ؾًِ ٜعتدل صم٢ املنُٕٛ ي٘ ٫ٚ املنُٕٛ عٓ٘ ؾهشا

 

ٜتِ إبضا٤ ايهؿٌٝ ؟  َت٢ 

 ايهؿاي١ َ٪د١ً بض٤٣ ايهؿٌٝ َطًكا ْك عًٝ٘ املهؿٍٛ يضب اؿل مبشٌ ايعكز ٚقز سٌ ا٭دٌ إٕ ناْتَٚت٢ عًِ ايهؿٌٝ -

 أٚ عًُ٘ قبٌ ا٭دٌ ٫ٚ مضص يف قبن٘ بض٤٣ ايهؿٌٝ ٭ْ٘ طارٙ خرلا بتعذٌٝ سك٘ ؾإٕ نإ ؾٝ٘ مضص يػٝب١ سذت٘ -

ٙ أٚ نإ ثِ ٜز سا١ً٥ ظامل١ ٚمٛٙ مل ٜدلأ ايهؿٌٝ ٭ْ٘ ب٬ تغًِٝ   - أٚ مل ٜهٔ ّٜٛ فًػ اؿهِ أٚ ايزٜٔ َ٪دٌ ٫ ميهٔ اعتٝؿا٩

أٚ عًِ املهؿٍٛ ْؿغ٘ بض٤٣ ايهؿٌٝ ٭ٕ ا٭فٌٝ أر٣ َا ع٢ً ايهؿٌٝ نُا يٛ قن٢ َنُٕٛ عٓ٘ ايزٜٔ  -

أٚ َات املهؿٍٛ  -

 مبٛت٘ ٚنشا إٕ تًؿت ايعني املهؿٛي١ بؿعٌ اهلل ٚب٘ قاٍ ايؾاؾعٞ بض٤٣ ايهؿٌٝ يغكٛط اؿنٛص عٓ٘ -

 

 َاسا وزخ يف ساي١ تعشص ع٢ً ايهؿٌٝ إسناص املهؿٍٛ َع سٝات٘ أٚ أَتٓع َٔ إسناصٙ ؟

ٚإٕ تعشص ع٢ً ايهؿٌٝ إسناص املهؿٍٛ َع سٝات٘ أٚ اَتٓع ايهؿٌٝ َٔ إسناصٙ  -

 ٭ْٗا اسز ْٛعٞ ايهؿاي١ ؾٛدب ايػضّ بٗا ناينُإ قاي٘ يف ايهايف مُٔ مجٝع َا عًٝ٘ ْك عًٝ٘ ؿزٜح ايظعِٝ غاصّ ٚ
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 ؾٌٗ تغًِٝ ايبزٕ أسزُٖا ٜدلأ ا٭خض ؟. يف ساي١ نؿٌ اثٓإ ٚاسزا 

 يضٖٓنيَٚٔ نؿً٘ اثٓإ ؾغًُ٘ أسزُٖا مل ٜدلأ اٯخض ٱم٬ٍ إسز٣ ايٛثٝكتني ب٬ اعتٝؿا٤ ؾ٬ تٓشٌ ا٭خض٣ نُا يٛ بض٤٣ أسزُٖا أٚ اْؿو أسز ا

 ب٬ قنا٤ 

 

 َاسا يف ساي١ تغًِٝ املهؿٍٛ ْؿغ٘ ؟ ؾٌٗ ٜدلأ ايهؿًٝني ؟

 ْؿغ٘ بض٥ا أٟ ايهؿ٬ٕٝ ٭را٤ ا٭فٌٝ َا عًُٝٗاٚإٕ عًِ املهؿٍٛ 

 

  اؿٛاي١ باب

  َا املكقٛر باؿٛاي١ ؟

ٚاٱمجاع يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َطٌ ايػين َؾتك١ َٔ ايتشٍٛ ٭ْٗا ؼٍٛ اؿل َٔ س١َ احملٌٝ إىل س١َ احملاٍ عًٝ٘ ٖٚٞ ثابت١ بايغ١ٓ -

 ظًِ ٚإسا أتبع أسزنِ ع٢ً ٤٢ًَ ؾًٝتبع َتؿل عًٝ٘ ٚيف يؿغ َٚٔ أسٌٝ عك٘ ع٢ً ٤٢ًَ ؾًٝشتٌ ٚأمجعٛا ع٢ً دٛاطٖا يف اؾ١ًُ

  ٌٖ ُتعز اؿٛاي١ بٝعًا ؟

يتؿضم قبٌ ايكبض ٚاختقافٗا باؾٓػ ايٛاسز ٚاعِ خال ٖٚٞ عكز اصؾام َٓؿضر بٓؿغ٘ يٝغت بٝعا بزيٌٝ دٛاطٖا يف ايزٜٔ بايزٜٔ ٚدٛاط ا-

 ؾ٬ ٜزخًٗا خٝاص ٭ْٗا يٝغت بٝعا ٫ٚ يف َعٓاٙ يهْٛٗا مل تي ع٢ً املػاب١ٓ قاي٘ يف ايهايف 

 

 أسنض ؽضٚط اؿٛاي١ ؟

  ٚؽضٚطٗا مخغ١

اتؿام ايزٜٓني ٭ْٗا ؼٌٜٛ اؿل ؾٝعتدل ؼًٜٛ٘ ع٢ً فؿت٘   أسزٖا

يف اؾٓػ ؾًٛ أساٍ عًٝ٘ أسز ايٓكزٜٔ باٯخض مل ٜقح  

ٚايقؿ١ ؾًٛ أساٍ عٔ املقض١ٜ بأَدل١ٜ أٚ عٔ املهغض٠ بقشاح مل ٜقح  

ٚاؿًٍٛ ٚا٭دٌ ؾإٕ نإ أسزُٖا سا٫ ٚاٯخض َ٪د٬ أٚ أدٌ أسزُٖا كايؿا ٭دٌ اٯخض مل ٜقح  

يتُاثٌ ٚاؾٗاي١ متتعٗا  عًِ قزص نٌ َٔ ايزٜٓني ٭ْ٘ ٜعتدل ؾٝٗا ايتغًِٝ ٚا ايجاْٞ

 اعتكضاص املاٍ احملاٍ عًٝ٘ ْك عًٝ٘ ٭ٕ َكتناٖا إيظاّ احملاٍ عًٝ٘ بايزٜٔ َطًكا َٚا يٝػ مبغتكض عضم١ يًغكٛط ؾ٬ تقح ع٢ً َاٍ نتاب١ ايجايح

أٚ فزام قبٌ رخٍٛ أٚ مثٔ َز٠ خٝاص أٚ دعٌ قبٌ ايعٌُ  

بقزاقٗا قبٌ ايزخٍٛ أٚ املؾذلٟ ايبا٥ع بجُٔ املبٝع يف َز٠ اـٝاصٜٔ فح ٭ٕ  أٚ ايظٚز اَضأت٫٘ احملاٍ ب٘ ؾإٕ أساٍ املهاتب عٝزٙ بزٜٔ ايهتاب١ 

ي٘ تغًُٝ٘ ٚسٛايت٘ تكّٛ َكاّ تغًُٝ٘  

ٜتشضص املجٌ ؾٝ٘   ايضابع نْٛ٘ ٜقح ايغًِ ؾٝ٘ ٭ٕ غرلٙ ٫ ٜجبت يف ايش١َ ٚإمنا ػب قُٝت٘ باٱت٬ف ٫ٚ 

 ًٜظَ٘ أرا٩ٙ َٓ٘ د١ٗ بعٝٓٗا قاٍ يف ايؾضح ٫ٚ خ٬ف يف ٖشا ٫ٚ ٜعتدل صم٢ احملاٍ عًٝ٘ ٭ٕ يًُشٌٝ إٔ صم٢ احملٌٝ ٭ٕ اؿل عًٝ٘ ؾ٬ اـاَػ

ٚهدل ع٢ً  ٜغتٛيف اؿل بٓؿغ٘ ٚبٛنًٝ٘ ٚقز أقاّ احملتاٍ َكاّ ْؿغ٘ يف ايكبض ؾًظّ احملاٍ عًٝ٘ ايزؾع إيٝ٘ ٫ احملتاٍ إٕ نإ احملاٍ عًٝ٘ ٦ًَٝا

 ْك عًٝ٘ يًددل  اتباع٘

 

 َا املكقٛر بايـ احملتاٍ ؟

َٔ ي٘ ايكزص٠ ع٢ً ايٛؾا٤ ٚيٝػ مماط٬ ٚميهٔ سنٛصٙ جملًػ اؿهِ ْك أمحز يف تؿغرل امل٤ًٞ إٔ ٜهٕٛ ٦ًَٝا مباي٘ ٚقٛي٘ ٚبزْ٘ : ٖٚٛ أٟ امل٤ًٞ 

 ؾ٬ ًٜظّ صب رٜٔ إٔ وتاٍ ع٢ً ٚايزٙ ٭ْ٘ ٫ ميهٓ٘ إسناصٙ إىل فًػ اؿهِ 

 

 رٜٔ ؟َت٢ ٜدل٨ امُلشٌٝ َٔ اٍ

ؾُت٢ تٛؾضت ايؾضٚط بض٤٣ احملٌٝ َٔ ايزٜٔ مبذضر اؿٛاي١ ٭ْ٘ قز ؼٍٛ َٔ سَت٘  

أؾًػ احملاٍ عًٝ٘ بعز سيو اٚ َات ؾ٬ ٜضدع ع٢ً احملٌٝ نُا يٛ أبضأٙ ٭ٕ اؿٛاي١ مبٓظي١ اٱٜؿا٤  

 

 َاسا وزخ يف ساي١ عزرّ تٛؾض ؽضٚط  ؟
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تهٕٛ ٚناي١ قاٍ يف ايؾضح ٚإسا مل ٜضض احملتاٍ ثِ بإ احملاٍ عًٝ٘ َؿًغا أٚ َٝتا صدع بػرل خ٬ف َٚت٢ مل تتٛؾض ايؾضٚط مل تقح اؿٛاي١ ٚإمنا 

ْت٢ٗ  ا

 

 ٌٖ ٜضدع امُلشٌٝ يف ساي١ ايضما َع اؾٌٗ عاي٘ ؟

ٕٚ ع٢ً ؽضٚطِٗ صٚاٙ ٩َٔٚإٔ صمٞ َع اؾٌٗ عاي٘ صدع ٭ٕ ايؿًػ عٝب يف احملاٍ عًٝ٘ ٚإٕ ؽضط ٠٤٬َ احملاٍ عًٝ٘ ؾبإ َعغضا صدع ؿزٜح امل 

 أبٛ راٚر

 

  ايقًح باب

 أسنض سهِ ايقًح ؟

ٚعٔ أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا ايقًح دا٥ظ بني املغًُني إ٫ فًشا سضّ س٫٬ أٚ أسٌ سضاَا  {ٚايقًح خرل  }ٚأسهاّ ايقًح ثابت باٱمجاع يكٛي٘ تعاىل 

 صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايذلَشٟ ٚاؿانِ ٚفششاٙ 

 

 ممٔ ٜقح ايقًح ؟

ٜتِٝ ٚفٕٓٛ ْٚاظض ٚقـ ٭ْ٘ تدلع ٫ٚ ميًهْٛ٘ إ٫ يف - ٜقح ممٔ ٜقح تدلع٘ ٭ْ٘ تدلع ؾًِ ٜقح إ٫ َٔ دا٥ظ ايتقضف ٫ٚ ٜقح َٔ ٚيٞ 

 ساٍ اٱْهاص ٚعزّ ايب١ٓٝ ٭ٕ إعتٝؿا٤ ايبعض عٓز ايعذظ أٚىل َٔ تضن٘ قاي٘ يف ايؾضح 

 

 ؟ نٝـ ٜهٕٛ اٱقضاص ٚا٭ْهاص يف ايقًح

ٜأتٞ  َع اٱقضاص ٚاٱٕ ناص ع٢ً َا 

٭ٕ اٱْغإ ٫ ميٓع َٔ إعكاط سك٘ أٚ  ؾٗٛ ٖب١ ٜقح بًؿعٗاثِ فاؿ٘ ع٢ً بعض ايزٜٔ أٚ بعض ايعني املزعا٠  يًُزع٢ بزٜٔ أٚ عنيؾإسا أقض -

ٜأثِ ٭ٕ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نًِ غضَا٤ دابض ؾٛمعٛا عٓ٘ ايؾطض ٚنًِ نعب بٔ َايو ؾٛمع عٔ  بعن٘ قاٍ أمحز ٚيٛ ؽؿع ؾٝ٘ ؽاؾع مل 

 غضمي٘ ايؾطض 

 

 َت٢ ٜهٕٛ يؿغ ايقًح دا٥ظ أٚ غرل دا٥ظ ؟

غُغني أٟ بعين ٚسيو غرل دا٥ظ ٭ْ٘ صبا ٖٚنِ يًشل ٚأنٌ َاٍ بايباطٌ ٚإٕ َٓع٘ سك٘ بزْٚ٘ مل ٫ بًؿغ ايقًح ٭ٕ َعٓاٙ فاؿين عٔ امل١٦ -

ٜقح يشيو  

 ٚتجبت ؾٝ٘ أسهاّ ايبٝع ع٢ً َا عبل ٜقح بًؿغ ايقًح نغا٥ض املعٛمات  ٚإٕ فاؿ٘ ع٢ً عني غرل املزعا٠ ؾٗٛ بٝع-

 

 صبا ؟َاسا وزخ يف ساي١ ايقًح عٔ ايزٜٔ بعني ٚاتؿكا يف عً٘ يٌ

٭ْ٘ إسا بٝع رٜٔ  ايكبضٜبطٌ بايتؿضم قبٌ ؾًٛ فاؿ٘ عٔ ايزٜٔ بعني ٚاتؿكا يف عً٘ يًضبا اؽذلط قبض ايعٛض يف اجملًػ ٚبؾ٤ٞ يف ايش١َ -

 ْٗٞ عٓ٘ قاٍ يف ايهايفبزٜٔ ٚقز 

 ؾٗشا فضف ٜعتدل ي٘ ؽضٚط٘  ع٢ً ْكزإٔ ٜعذلف ي٘ بٓكز ؾٝقاؿ٘  أسزٖا ٚسيو ث٬ث١ أمضب 

 أٚ بايعهػ ؾٗشا بٝع تجبت ؾٝ٘ أسهاَ٘ نًٗا  ع٢ً عضضإٔ ٜعذلف ي٘ بٓكز ؾٝقاؿ٘  ايجاْٞ

ْت٢ٗ  ؾٝقاؿ٘ ع٢ً َٓؿع١إٔ ٜعذلف ي٘ بٓكز أٚ عضض  ايجايح  نغه٢ٓ راص ٚخز١َ ؾٗشٙ إداط٠ تجبت ؾٝٗا أسهاَٗا ا

 

 ٌٖ ٜقح ايقًح يف ساي١ إٕ فاحل عٔ عٝب يف املبٝع ؟

ايقًح ٭ْ٘ هٛط أخش ايعٛض عٓ٘  ٚإٕ فاحل عٔ عٝب يف املبٝع فح -

ؾًٛ طاٍ ايعٝب عضٜعا ب٬ نًؿ١ ٫ٚ تعطٌٝ ْؿع ع٢ً َؾذل نظٚد١ باْت َٚضٜض عٛيف صدع مبا رؾع٘ ؿقٍٛ اؾظ٤ ايؿا٥ت َٔ املبٝع ب٬ مضص -

ؾهأْ٘ مل ٜهٔ  

 ؼكاق٘ صدع مبا رؾع٘ ٭ْ٘ تبني عزّ اؼبطٔ أَت٘ ظٓ٘ مح٬ ثِ ظٗض اؿاٍ أٚ مل ٜهٔ أٟ ايعٝب نٓؿاخ -
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 ٌٖ ٜقح ايقًح عُا تعشص عًُ٘ َٔ رٜٔ أٚ عني ؟

ر ٜٚقح ايقًح عُا تعشص عًُ٘ َٔ رٜٔ أٚ عني نضدًني بُٝٓٗا َعا١ًَ ٚسغاب َن٢ عًٝ٘ طَٔ ٫ٚ عًِ يٛاسز َُٓٗا مبا عًٝ٘ يقاسب٘ ملا ص٣ٚ أسِ

أسزنُا فاسب٘ ٚ٭ْ٘ إعكاط َا اعتُٗا ٚتٛخٝا اؿل ٚيٝشًٌ ٜٓ٘ٚأبٛ راٚر إٔ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ يضدًني اختقُا يف َٛاصٜح رصعت ب

 سل ؾقح يف اجملٍٗٛ يًشاد١ ٚي٬٦ ٜؿنٞ إىل مٝاع املاٍ أٚ بكا٤ ؽػٌ ايش١َ إس ٫ طضٜل إىل ايتدًك إ٫ ب٘

 

 َا سهِ ايقًح ايشٟ متهٔ َعضؾت٘ َٔ رٜٔ أٚ عني ؟

ٜتب  ٜٔ ؾأَا َا متهٔ َعضؾت٘ ؾ٬ هٛط قاٍ اٱَاّ أمحز إسا فٛؿت اَضأ٠ َٔ مثٓٗا مل ٜقح ٚاستر بكٍٛ ؽضٜح أميا اَضأ٠ فٛؿت َٔ مثٓٗا مل 

ٟ هلا َا تضى طٚدٗا ؾٗٞ ايضٜب١ نًٗا ٚقاٍ ٚإٕ ٚصخ قّٛ َا٫ ٚرٚصا ٚغرل سيو ؾكاٍ بعنِٗ نضدو َٔ املرلاخ بأيـ رصِٖ أنضٙ سيو ٫ٚ ٜؾذل

ْز صدٌ َٓٗا ؽ٤ٞ ٖٚٞ ٫ تعًِ يعًٗا تعٔ أْ٘ قًٌٝ ٖٚٛ ٜعًِ أْ٘ نجرل إمنا ٜقاحل ايضدٌ ايضدٌ ع٢ً ايؾ٤ٞ ٫ ٜعضؾ٘ أٚ ٜهٕٛ صد٬ ٜعًِ َا ي٘ ع

قطع ٚاٯخض ٫ ٜعًُ٘ ؾٝقاؿ٘ ؾأَا إسا عًِ ؾًِ ٜقاؿ٘ إمنا ٜضٜز إٔ ٜٗنِ سك٘ ٜٚشٖب ب٘ قاٍ َعٓاٙ يف ايؾضح ٚايهايف ٚفشش٘ يف اٱْقاف ٚ

ْت٢ٗ  ب٘ يف اٱقٓاع قاٍ يف ايؿضٚع ٖٚٛ ظاٖض ْقٛف٘ ا

 

 ٌٖ ٜقح ايقًح يكطع ايٓظاع ؟

 ٚاملؾٗٛص أْ٘ ٜقح يكطع ايٓظاع ندلا٠٤ َٔ فٍٗٛ قزَ٘ يف ايؿضٚع ٚدظّ ب٘ يف ايتٓكٝح ٚسهاٙ يف ايتًدٝك عٔ ا٭فشاب 

 

 ؟" اقض يٞ بزٜين ٚأعطٝو َٓ٘ نشا " ٌٖ ٜقح ايقًح يف ساي١ 

 رٜين ٚأعطٝو َٓ٘ نشا ؾأقض يظَ٘ ايزٜٔ ٭ْ٘ ٫ عشص ملٔ اقض ٚ٭ْ٘ أقض عل وضّ عًٝ٘ إْهاصٙ ٚاقض يٞ ب

 

 ٌٖ ًٜظّ اٱقضاص ايعٛض ؟

 ٚمل ٚمل ًٜظَ٘ إٔ ٜعطٝ٘ يٛدٛب اٱقضاص عًٝ٘ ب٬ عٛض قاٍ يف ايؾضح 

 

 سا٫ً ؟ٌٖ ٜقح ايقًح عٔ امل٪دٌ ببعن٘ 

نضٖ٘ ابٔ عُض ٚقاٍ ٢ْٗ عُض إٔ تباع ايعني بايزٜٔ ٚنضٖ٘ ابٔ املغٝب ٚايكاعِ َٚايو ٚايؾاؾعٞ ٚابٛ ٚإٕ فاحل عٔ امل٪دٌ ببعن٘ سا٫ مل ٜقح 

ٜأخشٖا عٔ  ٜإ بأعا بايعضٚض إٔ  ْا ٫ ٜض سٓٝؿ١ ٚصٟٚ عٔ ابٔ عباؼ ٚابٔ عرلٜٔ ٚايٓدعٞ أْ٘ ٫ بأؼ ب٘ ٚعٔ اؿغٔ ٚابٔ عرلٜٔ أُْٗا نا

ْت٢ٗ  ا َ٪د٬ اختٝاصاسك٘ قبٌ قً٘ ٚإسا فاؿ٘ عٔ أيـ ساي١ بٓقؿ٘ ٜتأدٌ ا  َٓ٘ فح اٱعكاط ٚمل ًٜظّ ايتأدٌٝ ٭ٕ اؿاٍ ٫ 

 

 عهت أٚ املزعٞ رع٣ٛ أْهض ٚإسا ؾقٌ

ٜتِ ايقًح ؟   ٌٖ ٜقح إْهاص رع٣ٛ املزعٞ عٔ دًٗٗا ثِ 

ـق١َٛ ٚإسا أْهض رع٣ٛ املزعٞ أٚ عهت ٖٚٛ هًٗ٘ ثِ فاؿ٘ فح ايقًح إسا نإ املٓهض َعتكزا بط٬ٕ ايزع٣ٛ ؾٝزؾع املاٍ إؾتزا٤ يُٝٝٓ٘ ٚرؾعا ٍ

ط عٔ ْؿغ٘ ٚاملزعٞ ٜعتكز فشتٗا ؾٝأخشٙ عٛما عٔ سك٘ ايجابت ي٘ قاي٘ يف ايهايف ٚب٘ قاٍ َايو يعُّٛ قٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايقًح دا٨

بني املغًُني  

ٚنإ إبضا٤ يف سك٘ أٟ املزع٢ عًٝ٘ ٭ْ٘ يٝػ يف َكاب١ً سل ثبت عًٝ٘  

 ٚبٝعا يف سل املزعٞ ٭ْ٘ ٜعتكزٙ عٛما عٔ َاي٘ ؾًظَ٘ سهِ اعتكارٙ 

 

 ٌٖ ٜقح فًح َٔ عًِ بهشب ْؿغ٘ ؟ َٚاسا ع٢ً املزعٞ ٚع٢ً املزعٞ عًٝ٘ يف ٖش٠ اؿاي١ ؟

 ؾٮٕ ايقًح َبين ع٢ً رعٛاٙ ايباط١ً املزعٞأَا . يف سك٘  َٚٔ عًِ بهشب ْؿغ٘ ؾايقًح باطٌ-

ؾٮٕ ايقًح َبين ع٢ً دشزٙ سل املزعٞ يٝأنٌ َا ٜٓتكق٘ بايباطٌ   املزع٢ عًٝ٘ٚاَا  -

ظاٖض فشٝح س٫٬ أٚ أسٌ سضاَا قاٍ يف ايهايف ٖٚٛ يف اٍإ٫ فًشا سضّ ىل اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٭ْ٘ أنٌ َاٍ ايػرل بايباطٌ يكٛي٘ ل ؾشضاَّٚا أخش -

 ٭ٕ ظاٖض ساٍ املغًُني ايقش١ ٚاؿل 
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 َاسا يف ساي١ َٔ قاٍ فاؿين عٔ املًو ايشٟ تزعٝ٘ مل ٜهٔ َكضا ي٘ ب٘ ؟

 َٚٔ قاٍ فاؿين عٔ املًو ايشٟ تزعٝ٘ مل ٜهٔ َكضا ي٘ باملًو ٫محاٍ إصار٠ فٝا١ْ ْؿغ٘ عٔ ايتبشٍ ٚسنٛص فًػ اؿهِ بشيو 

 

 ٕ َٓهض يًزع٣ٛ ؟ٌٖ ٜقح فًح َٔ فاحل أدٓيب ع

ٚإٕ فاحل أدٓيب عٔ َٓهض يًزع٣ٛ فح ايقًح اسٕ ي٘ أ٫ٚ ؾٛاط قنا٥٘ عٔ غرلٙ ٚبػرل إسْ٘ يؿعٌ عًٞ ٚأبٞ قتار٠ ٚتكزّ يف اينُإ  

 يهٔ ٫ ٜضدع عًٝ٘ بزٕٚ إسْ٘ ٭ْ٘ أر٣ عٓ٘ َا ٫ ًٜظَ٘ ؾهإ َتدلعا ؾإٕ نإ بإسْ٘ صدع عًٝ٘ ٭ْ٘ ٚنًٝ٘ ٚقا٥ِ َكاَ٘ 

 

 ؟" َٔ فاحل عٔ راص ٚمٖٛا ؾبإ ايعٛض َغتشكا يػرل املقاحل أٚ بإ ايكٔ سضا " ساي١ َاسا يف 

صدع بايزاص املقاحل عٓٗا ٚمٖٛا إٕ بكٝت ٚببزهلا إٕ تًؿت إٕ نإ ايقًح  -

َع اٱقضاص أٟ إقضاص املزع٢ عًٝ٘ ٭ْ٘ بٝع سكٝك١ ٚقز تبني ؾغارٙ يؿغار عٛم٘ ؾضدع ؾُٝا نإ ي٘  -

 ٱْهاص أٟ ٜضدع إىل رعٛاٙ قبٌ ايقًح يؿغارٙ ؾٝعٛر ا٭َض إىل َا نإ عًٝ٘ قبً٘ ٚبايزع٣ٛ َع ا-

 

 ٌٖ ٜقح ايقًح عٔ خٝاص أٚ ؽؿع١ أٚ سز قشف ؟

سف ٫ٚ ٜقح ايقًح عٔ خٝاص أٚ ؽؿع١ أٚ سز قشف ٭ْٗا مل تؾضع ٱعتؿار٠ َاٍ بٌ اـٝاص يًٓعض يف ا٭سغ ٚايؾؿع١ ٱطاي١ مضص ايؾضن١ ٚسز ايل

 ٙ صمٞ بذلنٗا ٚتغكط مجٝعٗا بايقًح ٭ٕ. ايٛقٛع يف أعضاض ايٓاؼ يًظدض عٔ 

 

 َا ع١ً عزّ فش١ ايقًح يـ ؽاصبًا أٚ عاصقًا يٝطًك٘ ؟

أٚ ؽاٖزا يٝهتِ ؽٗارت٘ يتشضِٜ نتُاْٗا إٕ فاؿ٘ ع٢ً إٔ ٫  ْ٘ ٫ ٜقح أخش ايعٛض يف َكابًت٘ؽاصبا أٚ عاصقا يٝطًك٘ ٭٫ٚ ٜقح إٔ ٜقاحل  

 ٜؾٗز عًٝ٘ عل اهلل تعاىل أٚ ٯرَٞ ٚنشا إٔ ٫ ٜؾٗز عًٝ٘ بايظٚص ٭ْ٘ ٫ ٜكابٌ بعٛض 

 

 غرلٙ ًَو يف ايؾدك تقضف يف ؾقٌ

 أسنض سهِ َٔ هضٟ َا٤ يف أصض غرلٙ ؟

ٕ ؾٝ٘ تقضؾا يف أصض غرلٙ بػرل إسْ٘ ؾًِ هظ نايظصع ؾٝٗا ٚإٕ ناْت ي٘ أصض هلا ٚوضّ ع٢ً ايؾدك إٔ هضٟ َا٤ يف أصض غرلٙ ب٬ إسْ٘ ٭

 َا٤ ٫ طضٜل ي٘ إ٫ يف أصض داصٙ ٚيف إدضا٥٘ مضص ظاصٙ مل هظ إ٫ بإسْ٘ 

 ٫ هٛط ملا تكزّ إسزاُٖاٚإٕ مل ٜهٔ ؾٝ٘ مضص ؾؿٝ٘ صٚاٜتإ -

هٛط ملا صٟٚ إٔ اينشاى بٔ خًٝؿ١ عام خًٝذا َٔ ايعضٜض ؾأصار إٔ ميض ب٘ يف أصض قُز بٔ َغ١ًُ ؾأب٢ ؾهًِ ؾٝ٘ عُض ؾزع٢ قُزا  ٚايجا١ْٝ 

ْاؾع تغكٞ ب٘ أ٫ٚ ٚآخضا ٖٚٛ ٫ٜنضى ؾكاٍ ي٘ قُز ٫ ٚاهلل  ٚأَضٙ إٔ ىًٞ عبًٝ٘ ؾكاٍ ٫ ٚاهلل ؾكاٍ ي٘ عُض مل متٓع أخاى َا ٜٓؿع٘ ٖٚٛ يو 

ٍ عُض ٚاهلل يُٝضٕ ب٘ ٚيٛ ع٢ً بطٓو ؾأَضٙ عُض إ ميض ب٘ ؾؿعٌ صٚاٙ َايو يف املٛطأ ٚععٝز يف عٓٓ٘ ٚ٭ْ٘ ْؿع ٫ مضص ؾٝ٘ أؽب٘ ا٫عتع٬ؾكاٍ 

 عا٥ط٘ قاي٘ يف ايهايف ٚايؾضح ٚغرلُٖا ٚأختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ 

 

 أسنض سهِ َٔ هضٟ َا٤ يف عطح غرلٙ ؟ ٌٖٚ ٜقح ايقًح يف سيو ؟

ب٬ إسْ٘ ملا تكزّ  . ٚوضّ إٔ هضٟ َا٤ يف عطح غرلٙ  ٙ أٟأٚ عطح-

 ٜٚقح ايقًح ع٢ً سيو بعٛض ٭ْ٘ إَا بٝع ٚإَا إداص٠ ؾٝقح يزعا٤ اؿاد١ عًٝ٘ -

 
 ٌٖ يًذاص تعًٝ٘ عطش٘ يُٝٓع سل دضٟ املا٤ ؾاصٙ ؟

 بطاٍ ؿك٘ أٚ تهجرل ينضصٙ َٚٔ ي٘ سل َا٤ هضٟ ع٢ً عطح داصٙ مل هظ ؾاصٙ تع١ًٝ عطش٘ يُٝٓع دضٟ املا٤ ٭ْ٘ إ

 
 َا سهِ َٔ وزخ مبًه٘ َا ٜنض ب٘ داصٙ ؟

اص صٚاٙ ٚسضّ ع٢ً اؾاص إٔ وزخ مبًه٘ َا ٜنض ظاصٙ نشُاّ أٚ نٓٝـ أٚ صس٢ أٚ تٓٛص ٚي٘ َٓع٘ َٔ سيو يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٫ مضص ٫ٚ مض

 قاي٘ يف ايؾضح  ايتشضط َٓ٘ ؾتزخً٘ املغاق١ميهٔ ابٔ َاد٘ ٚأَا رخإ ايطبذ ٚاـبظ ؾإٕ مضصٙ ٜغرل ٫ٚ 
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 َاسا يف ساي٘ َٔ نإ ي٘ عطح أع٢ً َٔ عطح داصٙ ؟

ي٘ ٚإٕ نإ ي٘ عطح أع٢ً َٔ داصٙ ؾًٝػ ي٘ ايقعٛر ع٢ً ٚد٘ ٜؾضف ع٢ً داصٙ إ٫ إٔ ٜبين عذل٠ تغذلٙ ٭ْ٘ إمضاص ظاصٙ ؾُٓع َٓ٘ ٚرٍ عًٝ٘ قٛ

 ى ؾششؾت٘ عقا٠ ؾؿكأت عٝٓ٘ مل ٜهٕٛ عًٝو دٓاح قاي٘ يف ايؾضح ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يٛ إٔ صد٬ اطًع إيٞ

 

ٜتقضف يف دزاص داص أٚ َؾذلى بطام أٚ بؿتح صٚط١ْ أٚ مضب ٚتز ٚمٛٙ ؟ عٛا٤ نإ سيو ٜعٛر بنضص ع٢ً اؾاص أّ ٫ ؟  َا سهِ َٔ 

ٚوضّ ايتقضف يف دزاص داص أٚ َؾذلى بؿتح صٚط١ْ أٚ طام أٚ مضب ٚتز ٚمٛٙ إ٫ بإسْ٘ ٭ْ٘ تقضف يف ًَو غرلٙ مبا ٜنض ب٘  -

 ٚنشا ٚمع خؾب عًٝ٘ إٕ نإ ٜنض باؿا٥ط أٚ ٜنعـ عٔ مح١ً ؾ٬ هٛط َٔ غرل خ٬ف قاي٘ يف ايؾضح ؿزٜح ٫ مضص ٫ٚ مضاص -

ؾكاٍ أنجض أفشابٓا ٫ هٛط ٖٚٛ قٍٛ ايؾاؾعٞ ٭ْ٘ تقضف يف ًَو غرلٙ مبا ٜغتػين عٓ٘ ٚاختاص ابٔ عكٌٝ ٚإٕ نإ ٫ ٜنض ب٘ ٚب٘ غ٢ٓ عٓ٘ -

 دٛاطٙ يًشزٜح قاي٘ يف ايهايف ٚايؾضح 

 
 َاسا يف ساي١ ايتغكٝـ إٕ أب٢ اؾاص؟

عٔ داص داصٙ إٔ ٜنع خؾب١ ع٢ً دزاصٙ ثِ ٜكٍٛ هدل اؾاص إٕ أب٢ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ ٜضؾع٘ ٫ مئنٔ تغكٝـ إ٫ ب٘ ٫ٚ مضص ؾٝذٛط إ٫ إٔ ٫ ِٜ

 أبٛ ٖضٜض٠ َايٞ أصانِ عٓٗا َعضمني ٚاهلل ٭صَني بٗا بني أنتاؾهِ َتؿل عًٝ٘ 

 
 أسنض بعض اؿا٫ت اييت ميهٔ يًذاص ؾعًٗا رٕٚ إسٕ اؾاص ؟

  ٚي٘ إٔ ٜغٓز قُاؽ١ ٚهًػ يف ظٌ سا٥ط غرلٙ َٔ غرل إسْ٘ ٭ْ٘ ٫ َنض٠ ؾٝ٘ ٚايتشضط َٓ٘ ٜؾل

 ٜٚٓعض يف م٤ٛ عضاد٘ َٔ غرل إسْ٘ ملا تكزّ ْٚك عًٝ٘ يف صٚا١ٜ دعؿض ْٚكٌ املضطٟٚ ٜغتأسْ٘ أعذب إيٞ 

 
ْاؾش مبا ٜنض املاص ؟ ٜتقضف يف طضٜل   َا سهِ َٔ 

ْاؾش مبا ٜنض املاص نإخضاز رنإ ٚرن١ قاٍ يف ايكاَٛؼ ايزن١ بايؿتح ٚايزنإ باينِ بٓا٤ ٜغطح أع٬ ٜتقضف يف طضٜل  ٙ يًُكعز ٚيف ٚسضّ إٔ 

ٜأسٕ ٭ْ٘  َٛمع آخض ايزنإ نضَإ اؿاْٛت قاٍ يف ايؾضح ٚأَا ايزنإ ؾ٬ هٛط ٙ يف ايطضٜل بػرل خ٬ف عًُٓاٙ عٛا٤ أسٕ ؾٝ٘ اٱَاّ أٚ مل  بٓا٩

ٜأسٕ إ٫ َا ؾٝ٘ َقًش١ ٫ عٞ ْت٢ٗ ٚ٭ْ٘ إٕ مل ٜنض سا٫ ؾكز ٜنض َا٫ ٚيٝػ يٲَاّ إٔ  َا َع إستُاٍ إٔ ٜنض بٓا٤ يف ًَو غرلٙ بػرل إسْ٘ ا

 ٜٚنُٔ كضد٘ َا تًـ ب٘ يتعزٜ٘ 

 
َٔ ٜنُٔ تابع١ٝ ايتًـ إٕ مل ٜهٔ أسٕ يعزٚاْ٘  اٚ َٝظاب أٚ املغتٛيف يًطضٜل ع٢ً دزصاصٜٔ ؟" أٚ سذض َزؾ١ْٛ باؿا٥ط .. دٓاز : " َا سهِ نٌ َٔ 

 ؟

َٚٝظاب ؾٝشضّ إخضادٗا إ٫ بإسٕ  املغتٛيف يًطضٜل ع٢ً دزاصٜٔٚعاباط ٖٚٛ اف خؾب أٚ سذض َزؾ١ْٛ يف اؿا٥ط ٚدٓاح ٖٚٛ ايضٚؽٔ ع٢ً أطض

ْا٥ب املغًُني ؾإسْ٘ نإسِْٗ  ْا٥ب٘ ٭ْ٘   اٱَاّ أٚ 

ٜٚنُٔ َا تًـ ب٘ إٕ مل ٜهٔ أسٕ يعزٚاْ٘ ؾإْ٘ نإ ؾٝ٘ مضص بإٔ مل ميهٔ عبٛص قٌُ ٚمٛٙ َٔ ؼت٘ مل هظ ٚمع٘ ٫ٚ إسْ٘ ؾٝ٘ ؾإٕ نإ -

إخضاز املٝظاب  هٛطاصتؿع يطٍٛ ايظَٔ ؾشقٌ ب٘ مضص ٚدبت إطايت٘ سنضٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚقاٍ َايو ٚايؾاؾعٞ  ايطضٜل َٓدؿنا ٚقت ٚمع٘ ثِ

 إىل ايطضٜل ا٭ععِ ؿزٜح عُض ملا إدتاط ع٢ً راص ايعباؼ ٚقز ْقب َٝظابا إىل ايطضٜل ؾكًع٘ عُض ؾكاٍ ايعباؼ تكًع٘ ٚقز ْقب٘ صعٍٛ اهلل

عُض ٚاهلل ٫ تٓقب٘ إ٫ ع٢ً ظٗضٟ ؾام٢ٓ ست٢ فعز ع٢ً ظٗضٙ ؾٓقب٘ ٚ٭ٕ ايٓاؼ ٜعًُٕٛ سيو يف مجٝع ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بٝزٙ ؾكاٍ 

ىل ايزصب ب٬ر اٱع٬ّ َٔ غرل ْهرل قاي٘ يف املػين ٚايؾضح ٚقاٍ يف ايكٛاعز اختاصٙ طا٥ؿ١ َٔ املتأخضٜٔ قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ إخضاز املٝاطٜب إ

ٖٛ ايغ١ٓ ٚإختاصٙ 

 

 تقضف يف ًَو ايػرل ؟ ٌٖ ٜقح ايقًح يف سيو ؟أسنض سهِ اٍ

ْاؾش إ٫ بإسٕ أًٖ٘ ٭ٕ املٓع ؿل املغغتشل ؾإسا صمٞ بإعكاط٘ داط قاٍ يف ايؾضح ؾإٕ  ٚوضّ ايتقضف بشيو يف ًَو غرلٙ أٚ ٖٛا٥٘ أٚ رصب غرل 

 فاحل عٔ سيو بعٛض داط يف أسز ايٛدٗني 

 

 ؽاب٘ ؾرلإ يف عُاص٠٠أٚ ؽضى ؾ٢ ًَو ؟ع٢ً َٔ تهٕٛ عُاص٠ دزاص َؾذلى أٚ ايغكـ َٚا 

ؾطًب أسزُٖا اٯخض إٔ  ٚهدل ايؾضٜو ع٢ً ايعُاص٠ َع ؽضٜه٘ يف املًو ٚايٛقـ إسا إْٗزّ دزاصُٖا املؾذلى أٚ عكؿُٗا أٚ خٝـ مضصٙ بغكٛط٘
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٫ٚ مضاص ٚ٭ْ٘ إتؿام ع٢ً ًَو َؾذلى ٫ مضص سابٓا يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ْك عًٝ٘ ْكً٘ اؾُاع١ قاٍ يف ايؿضٚع ٚاختاصٙ ألٜعُضٙ َع٘ 

 ٜظٌٜ اينضص عُٓٗا ؾأددل عًٝ٘ ٚعٓ٘ ٫ هدل اختاصٙ ايؾاصح ٚأبٛ قُز اؾٛطٟ ٚغرلُٖا 

 ٭ْ٘ إْؿام ع٢ً ًَو ٫ هب يٛ إْؿضر ب٘ ؾًِ هب َع اٱؽذلاى نظصع ا٭صض -

 

 ؟" يهُٝٗا مل هدل اٯخض ٚإٕ مل ٜهٔ بني ًَهُٝٗا سا٥ط ؾطًب أسزُٖا ايبٓا٤ بني ّ" َاسا يف ساي١ 

ٚإٕ نإ  ٚإٕ مل ٜهٔ بني ًَهُٝٗا سا٥ط ؾطًب أسزُٖا ايبٓا٤ بني ًَهُٝٗا مل هدل اٯخض صٚا١ٜ ٚاسز٠ ٚيٝػ ي٘ ايبٓا٤ إ٫ يف ًَه٘ قاي٘ يف ايؾضح

 بُٝٓٗا ْٗض أٚ ب٦ض أٚ ر٫ٚب ؾاستاز إىل عُاص٠ ؾؿٞ إدباص املُتٓع صٚاٜتإ 

 ط ؾطًب أسزُٖا ايبٓا٤ بني ًَهُٝٗا مل هدل اٯخضٚإٕ مل ٜهٔ بني ًَهُٝٗا سا٨

 

 َاس يف ساي١ ٖزّ ايؾضٜو ايبٓا٤ ؟

 ٚإٕ ٖزّ ايؾضٜو ايبٓا٤ ٚنإ ـٛف عكٛط٘ ؾ٬ ؽ٤ٞ عًٝ٘ ٭ْ٘ قغٔ ٚيٛدٛب ٖزَ٘ إسا 

 ٚإ٫ يظَ٘ إعارت٘ يتعزٜ٘ ع٢ً سق١ ؽضٜه٘ ٫ٚ ىضز َٔ عٗزٙ سيو إ٫ بإعارت٘ 

 

 ٜو بٓا٤ سا٥ط بغتإ اتؿكا عًٝ٘ ؟َاسا يف ساي١ إُٖاٍ ايؾض

 ٚإٕ أٌُٖ ؽضٜو بٓا٤ سا٥ط بغتإ اتؿكا عًٝ٘ ؾُا تًـ َٔ مثضت٘ بغبب إُٖاي٘ مُٔ سق١ ؽضٜه٘ قاي٘ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚغرلٙ

 

ٚاؿُزهلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاؿات 

ا٭عُاٍ  تكبٌ اهلل َٓا َٚٓهِ فاحل 

 ايؿضق١ ايجا١ْٝ مبعٗز ؽٝذ اٱع٬ّ ايعًُٞ

 ؼت إؽضاف ؾن١ًٝ ايؾٝذ أبٞ اعشام اؿٜٛين

 


